
๑ 

 

 

วิสัยทัศน 
 

          หลักสูตรอาเซียนศึกษาโรงเรียนดานแมคํามัน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนทางดานการเมือง  เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท้ัง  ๑๐  ประเทศ  มีความตระหนักในการ
เปนสมาชิกท่ีดีของประชาคมอาเซียน สามารถติดตอสื่อสารกับกลุมประเทศในประชาคมอาเซียนและอยู
รวมกันไดโดยดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน
รวมกัน และพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะสําคัญในการกาวไปสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘  
 
สมรรถนะหลักของผูเรียน 
          หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนดานแมคํามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ  
๕  ประการ  ดังนี้ 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร  เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช 
ภาษา  ถายทอดความคิด  ความรู  ความเขาใจ  ความรูสึก  และทัศนะของตนเอง  เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมท้ังการเจรจาตอรองเพ่ือ
ขจัดและลดปญหาความขัดแยงตางๆ  การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและความถูกตอง  
ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเองและสังคม 

๒. ความสามารถในการคิด  เปนความสามารถในการวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยาง 
สรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดอยางมีระบบ  เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

๓. ความสามารถในการแกปญหา  เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตางๆท่ีเผชิญได 
อยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและสารสนเทศ  เขาใจความสัมพันธและการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณตางๆในสังคม  แสวงหาความรูประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหา  
และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอตนเอง  สังคม
และสิ่งแวดลอม 

๔. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต  เปนความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชในการ 
ดําเนินชีวิตประจําวัน  การเรียนรูดวยตนเอง  การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน  และการอยูรวมกันใน
สังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล  การจัดการปญหาและความขัดแยงตางๆอยาง
เหมาะสม  การปรับตัวใหกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  และรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม
พึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

๕. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เปนความสามารถในการเลือกและใชเทคโนโลยีดานตางๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในดานการเรียนรู  การสื่อสาร  การ
ทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค  ถูกตองเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 
 
 
 
 



๒ 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
             หลักสูตรอาเซียนศึกษา โรงเรียนดานแมคํามัน พุทธศักราช ๒๕๕๕ มุงพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ือใหอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ในฐานะเปนพลเมืองของทองถ่ิน  
ของประเทศไทยและพลโลก  ดังนี้ 

๑. รักชาติ  ศาสน  กษัตริย 
๒. ซ่ือสัตยสุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝเรียนรู 
๕. อยูอยางพอเพียง  เห็นคุณคาและรูจักตัวตนของตนเอง 
๖. มุงม่ันในการทํางาน 
๗. รักความเปนไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ  รักทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมอาเซียนศึกษา ๙         
รหัสวิชา  ส ๒๒๒๐๓                                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒    (ภาคเรียนท่ี ๑)     เวลา     ๒๐     ช่ัวโมง        จํานวน     ๐.๕     หนวยกิต 
 
 ศึกษา  รวบรวม วิเคราะหและสรุป ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน  เรื่องความเปนมา / การกอตั้ง  
เปาหมายและวัตถุประสงคในการกอตั้ง กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคูเจรจา  ขอมูลพ้ืนฐาน           
ธงอาเซียน กฎบัตร และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน  บริบทของประเทศเรื่องสภาพภูมิศาสตร 
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพทางเศรษฐกิจและลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก
อาเซียน บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเวทีโลก บทบาทของประเทศไทยใน
อาเซียน ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมือง และเศรษฐกิจ 
 โดยใช กระบวนการสรางความรูความเขาใจ   กระบวนการกลุมและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได   
กระบวนการวิเคราะหแกปญหา    กระบวนการสํารวจ  การสืบคน  กระบวนการสรางความตระหนัก   
กระบวนการนําเสนอขอมูล  กระบวนการใชเทคโนโลยี 
 เพ่ือใหดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ตระหนักในคุณคา  ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเปน
ชาติไทยและอาเซียน  มีความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย   ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการ
ทํางาน  รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ และสํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
ผลการเรียนรู 
๑.  อธิบายความเปนมาและการกอตั้งประชาคมอาเซียน 
๒.  บอกเปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งประชาคมอาเซียน 
๓.  บอกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
๔.  บอกลักษณะธงอาเซียน  และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 
๕.  อธิบายลักษณะกฎบัตรอาเซียน 
๖.  อธิบายสภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๗.  อธิบายสภาพท่ัวไปทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๘.  อธิบายสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๙.  อธิบายสภาพท่ัวไปทางการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑๐. อธิบายบทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
๑๑. สรุปบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ 
๑๒. มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนอาเซียน 
๑๓. มีเจตคติตอการทํางานกลุมและ สามารถปรับตัวในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
รวมท้ังหมด  ๘  ผลการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 

 



๔ 

 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๙       
รหัสวิชา  ส ๒๒๒๐๓                          กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                                  

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒      เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง     (ภาคเรียนท่ี๑)            จํานวน    ๐.๕   หนวยกิต 
 

หนวยท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก/
สัดสวน
ของ

คะแนน 

ช้ินงาน/
ภาระงาน
รวบยอด 

ปฐมนิเทศ ความสําคัญ
ของการ
เรียนรูวิชา
อาเซียนศึกษา 
๙ 

๑.  บอกผลการเรียนรู
รายวิชาอาเซียนศึกษา ๙ 
๒.  อภิปรายกระบวนการ
เรียนการสอนเพ่ือ
ประกอบการสอน 
แบบตาง ๆ  
๓.  อภิปรายการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

๑.  คําอธิบายรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๙ 
๒.  ผลการเรียนรูรายวิชา
อาเซียนศึกษา ๙ 
๓.  กระบวนการเรียนการ
สอน 
๔.  แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

๑ - - 

๑ ขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับ
อาเซียน 

๑.  อธิบายความเปนมา
และการกอตั้งอาเซียน 
๒.  บอกเปาหมายและ
วัตถุ ประสงคของการ
กอตั้งอาเซียน 
๓.  บอกชื่อประเทศ
สมาชิกและ  ประเทศคู
เจรจาของกลุมประเทศ
อาเซียน 
๔.  บอกลักษณะธง
อาเซียน  และสัญลักษณ
ของประเทศในกลุม
อาเซียน 
๕. อธิบายลักษณะกฎบัตร
อาเซียน 

๑.  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
อาเซียน 
- ความเปนมา/การกอตั้ง 
-. เปาหมายและ
วัตถุประสงคของการกอตั้ง
อาเซียน 
- ประเทศสมาชิกและ 
ประเทศคูเจรจา 
-ธงอาเซียน  และสัญลักษณ
ของประเทศในกลุมอาเซียน 
- กฎบัตรอาเซียน 

๕ ๒๐ ใบงาน 
แผนพับ 

   สอบกลางภาค ๑ ๑๐  
๒ 
 
 
 
 

บริบทของ
ประเทศ
สมาชิก
อาเซียน 
 

๖. วิเคราะหสภาพทาง
ภูมิศาสตรของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
๗.  อธิบายสภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมของ 
 

๒.บริบทของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
-สภาพทางภูมิศาสตรของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
- สภาพทางสังคมและ  

๔ ๑๐ โครงงาน 



๕ 

 

หนวยท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู 

สาระสําคัญ/ความคิดรวบ
ยอด 

เวลา
(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก/
สัดสวน
ของ

คะแนน 

ช้ินงาน/
ภาระงาน
รวบยอด 

  ประเทศสมาชิกอาเซียน 
๘.  อธิบายสภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 
๙.  อธิบายสภาพทางการ
เมืองการปกครองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

- สภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
- ลักษณะการเมืองการ

ปกครองของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

 

   

๓ บทบาทของ
อาเซียนใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
เฉียงใตและ
เวทีโลก 

๑๐. อธิบายบทบาทของ 
อาเซียนในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตและเวที

โลก 
 

๓.บทบาทของอาเซียนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเวทีโลก 
 

๔ ๑๐ ใบงาน 
 

๔ บทบาทของ
ประเทศไทย
ในอาเซียน
ดานสังคม

และ
วัฒนธรรม 

ดานการเมือง  
และดาน
เศรษฐกิจ 

๑๑. อธิบายบทบาทของ 
ประเทศ ไทยในอาเซียดาน

สังคมและวัฒนธรรม 
ดานการเมืองและดาน
เศรษฐกิจ 

๑๒. มีความภาคภูมิใจใน
ความเปนไทย  และความ
เปนอาเซียน 
๑๓. มีเจตคติตอการ
ทํางานกลุมและ สามารถ
ปรับตัวในการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข 
 

๔. บทบาทของประเทศไทย
ในอาเซียนดานสังคมและ
วัฒนธรรม ดานการเมือง  
และดานเศรษฐกิจ 

๔ ๑๐ รายงาน 

   จิตพิสัย  ๑๐  
   สอบปลายภาค ๑ ๒๐  

รวมคะแนนปลายภาค ๒๐ ๑๐๐  
 
 
 
 



๖ 

 

หนวยการเรียนรูวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๙       
หนวยปฐมนิเทศ             เรื่อง ความสําคัญของการเรียนรูวิชาอาเซียนศึกษา ๙ 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๓        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี  ๑  เวลา     ๑    ช่ัวโมง 
ผูสอน  .......................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 
 
๑.  ผลการเรียนรู 

๑.๑  บอกผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๙ 
๑.๒  อภิปรายกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือประกอบการสอนแบบตาง ๆ   
๑.๓  อภิปรายการวัดและประเมินผลการเรียนได 

๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญนั้น  ผูสอนจะตองแจงผลการเรียนท่ีคาดหวัง  รูถึง
วิธีการหรือกระบวนการท่ีไดมาซ่ึงความรู  รูแหลงการเรียนรูและรูเกณฑการวัดและประเมินผล  เพ่ือใหผูเรียน
ไดเตรียมพรอมและเขาใจถึงกระบวนการจัดการเรียนรู  ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรูวิชาอาเซียน
ศึกษา ๙  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนอาเซียน 
๓.  สาระการเรียนรู 

๓.๑  ความรู 
 ๓.๑.๑  คําอธิบายรายวิชาอาเซียนศึกษา ๙ 

๓.๑.๒  ผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๙ 
๓.๑.๓  กระบวนการเรียนการสอน 
๓.๑.๔  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ 
    กระบวนการสรางความรูความเขาใจ     กระบวนการสรางความตระหนัก    
๓.๓  คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   มีวินัย    
ใฝเรียนรู   
มุงม่ันในการทํางาน   
มีจิตสาธารณะ 
สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
 ๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
 ๔.๒  ความสามารถในการคิด 

 -  ทักษะการคิดวิเคราะห 
 -  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๕.  การประเมินรวบยอด 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

- 
 



๗ 

 

 
๖.  การวัดและประเมินผล / เกณฑการประเมิน 
 ๖.๑  การวัดและประเมินผลกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

๖.๒  การวัดและประเมินผลระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๒.๑  สังเกตพฤติกรรมความสนใจขณะรวมกิจกรรมการเรียนรู 
 ๖.๓  การวัดและประเมินผลเม่ือสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี ๑ 
 ๑.  ครูแนะนําตนเองและใหนักเรียนแนะนําตนเองถีละแถว 
 ๒.  แจกใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา ๙  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  และ                     
ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๙  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒  แลวรวมกันอภิปราย
เพ่ือทําความเขาใจ 
 ๓.  แนะนําวิธีการเรียนรูวานักเรียนมีวิธการเรียนรูหลายรูปแบบ  เชน  ฟงการบรรยาย  การ
มอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติหรือทําใบงาน  การแสวงหาความรูดวยตนเอง  เปนตน 
 ๔.  แนะนําสื่อการเรียนการสอน  เชน  หองศูนยอาเซียน  วีดีทัศนแนะนําอาเซียน   แหลงคนควาใน
อินเตอรเน็ต   
 ๕.  แจกใบความรูท่ี  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 ๖.  นักเรียนบันทึกใบความรูลงในสมุด 
๘.  ส่ือ / แหลงการเรียนรู 

๘.๑  ส่ือการเรียนรู 
๘.๑.๑  ใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา ๙  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑   
๘.๑.๒  ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง รายวิชาอาเซียนศึกษา ๙  ชั้น 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒  
๘.๑.๓  ใบความรูท่ี  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

 ๘.๒  แหลงการเรียนรู 
  ๘.๒.๑  หองสมุด 
  ๘.๒.๒  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
   www.aseansec.org  www.mfa.go.th 
   www.๑๔thaseansummit.org  http://th.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aseansec.org/
http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/
http://th.wikipedia.org/


๘ 

 

                             ใบความรูท่ี  ๑  คําอธิบายรายวิชา อาเซียนศึกษา  
           
            
                ศึกษา  รวบรวม วิเคราะหและสรุป ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน  เรื่องความเปนมา / การ
กอตั้ง  เปาหมายและวัตถุประสงคในการกอตั้ง กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคูเจรจา  ขอมูลพ้ืนฐาน           
ธงอาเซียน กฎบัตร และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน  บริบทของประเทศเรื่องสภาพภูมิศาสตร 
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพทางเศรษฐกิจและลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก
อาเซียน บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเวทีโลก บทบาทของประเทศไทยใน
อาเซียน ดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมือง และเศรษฐกิจ 
    โดยใช กระบวนการสรางความรูความเขาใจ   กระบวนการกลุมและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได   
กระบวนการวิเคราะหแกปญหา    กระบวนการสํารวจ  การสืบคน  กระบวนการสรางความตระหนัก   
กระบวนการนําเสนอขอมูล  กระบวนการใชเทคโนโลยี 
 เพ่ือใหดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ตระหนักในคุณคา  ภาคภูมิใจและหวงแหนในความเปน
ชาติไทยและอาเซียน  มีความรักชาติ  ศาสน  กษัตริย  ซ่ือสัตย  สุจริต  มีวินัย   ใฝเรียนรู  มุงม่ันในการ
ทํางาน  รักความเปนไทย  อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ และสํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 
 

ใบความรูท่ี ๒  ผลการเรียนรู  รายวิชาอาเซียนศึกษา ๙ 
 
 
ผลการเรียนรู 
 ๑.  อธิบายความเปนมาและการกอตั้งประชาคมอาเซียน 
 ๒.  บอกเปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งประชาคมอาเซียน 
 ๓.  บอกชื่อประเทศสมาชิกอาเซียน  ประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
 ๔.  บอกลักษณะธงอาเซียน  และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 
 ๕.  อธิบายลักษณะกฎบัตรอาเซียน 
 ๖.  อธิบายสภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๗.  อธิบายสภาพท่ัวไปทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๘.  อธิบายสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๙.  อธิบายสภาพท่ัวไปทางการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๑๐. อธิบายบทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
  ๑๑. สรุปบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมืองและดาน

เศรษฐกิจ 
 ๑๒. มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนอาเซียน 
 
 
 
 



๙ 

 

 
 

     ใบความรูท่ี  ๓  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 
  
แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๑. วิธีการวัด 
   สังเกตจากการตอบคําถาม  สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
   สังเกตพฤติกรรมกลุม   การทํากิจกรรม/ใบงาน 
    การทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

๒. เครื่องมือวัด 
   แบบประเมินพฤติกรรมรายบุคคล  แบบประเมินพฤติกรรมกลุม 
   กิจกรรม/ใบงาน    แบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

๓. เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู   
  เกณฑการตัดสินผลการเรียนรู  คิดเปนสัดสวนคะแนน  ๘๐ : ๒๐  หมายถึง  คะแนนระหวางเรียน  
๘๐  คะแนน  และคะแนนปลายป  ๒๐  คะแนน 
   เวลาเรียน     ๑ ชั่วโมง / สัปดาห  หรือ  ๒๐  ชั่วโมง/ภาคเรียน 

 รอยละ  ๘๐  ของเวลาเรียน  คือ  ๑๖  ชั่วโมง 
 รอยละ  ๖๐  ของเวลาเรียน  คือ  ๑๒  ชั่วโมง 

   จํานวนหนวยการเรียน  ๐.๕  หนวย 
การตัดสินผลการเรียนรู 

ระดับผลการเรียน ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 
๔ ผลการเรียนดีเยี่ยม ๘๐-๑๐๐ 

๓.๕ ผลการเรียนดีมาก ๗๕-๗๙ 
๓ ผลการเรียนดี ๗๐-๗๔ 

๒.๕ ผลการเรียนคอนขางดี ๖๕-๖๙ 
๒ ผลการเรียนนาพอใจ ๖๐-๖๔ 

๑.๕ ผลการเรียนพอใช ๕๕-๕๙ 
๑ ผลการเรียนผานเกณฑข้ันต่ํา ๕๐-๕๔ 
๐ ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑข้ันต่ํา ๐-๔๙ 
ร รอการตัดสินหรือยังไมไดตัดสิน  

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

หนวยการเรียนรูวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๙       
หนวยการเรียนรูท่ี  ๑       เรื่อง ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๓        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี  ๑  เวลา     ๕    ช่ัวโมง 
ผูสอน  .......................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 
 
๑.  ผลการเรียนรู 
 ๑.๑  อธิบายความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน 
 ๑.๒  บอกเปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 
 ๑.๓  บอกชื่อประเทศสมาชิก  ประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
 ๑.๔  บอกลักษณะธงอาเซียน  และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 
 ๑.๕   อธิบายลักษณะกฎบัตรอาเซียน 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อังกฤษ: Association of South East Asian 
Nations) หรือ อาเซียน เปนองคการภูมิศาสตรการเมืองและองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต มีประเทศสมาชิกท้ังหมด ๑๐ ประเทศ ไดแกไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
สิงคโปร บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือในการเพ่ิมอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและ
ความม่ันคงในภูมิภาค 
๓.  สาระการเรียนรู 
 ๓.๑ ความรู 
  ๓.๑.๑ ความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน 
  ๓.๑.๒  เปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 
  ๓.๑.๓  ประเทศสมาชิก  และประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน 
  ๓.๑.๔  ลักษณะธงอาเซียน  และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 
  ๓.๑.๕   กฎบัตรอาเซียน 
 ๓.๒ ทักษะ/กระบวนการ 
                     กระบวนการกลุมและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได   กระบวนการวิเคราะหแกปญหา    
กระบวนการสํารวจ  การสืบคน  กระบวนการสรางความตระหนัก   กระบวนการนําเสนอขอมูล   
 ๓.๓ คุณลักษณะ 
   มีวินัย    

ใฝเรียนรู   
มุงม่ันในการทํางาน   
มีจิตสาธารณะ 
สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2


๑๑ 

 

๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดแกปญหา 
-  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๔.๓  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 

๔.๔  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
- กระบวนการสืบคนขอมูล 

๕.  การประเมินรวบยอด 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

 ๕.๑  ชิ้นงาน/ภาระงานระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๕.๑.๑  ใบงาน 
 ๕.๒  ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
  ๕.๒.๑  แผนพับ  เรื่อง  แนะนําอาเซียน 
๖.  การวัดและประเมินผล / เกณฑการประเมิน 
 ๖.๑  การวัดและประเมินผลกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๑.๑  นักเรียนแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน 

๖.๒  การวัดและประเมินผลระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๒.๑  ใบงานท่ี  ๑.๑  เรื่อง  ความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน 
  ๖.๒.๒  ใบงานท่ี  ๑.๒  เรื่อง  วัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน 
  ๖.๒.๓  ใบงานท่ี  ๑.๓  เรื่อง  ประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจา 

 ๖.๒.๔  ใบงานท่ี  ๑.๔  เรื่อง  ธงอาเซียน และสัญลักษณของประเทศในกลุม 
อาเซียน 
  ๖.๒.๕  ใบงานท่ี  ๑.๕  เรื่อง  กฎบัตรอาเซียน 
  ๖.๒.๖  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 ๖.๓  การวัดและประเมินผลเม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๓.๑ นักเรียนแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
 ช่ัวโมงท่ี ๑-๒ 
 ๑.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน จํานวน  ๑๐  ขอ 
 ๒.  แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 ๓. นําแผนท่ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหนักเรียนดู  แลวสนทนาซักถามถึงประเทศท่ีอยูใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตวามี จํานวนก่ีประเทศ  ประกอบดวยประเทศใดบาง 
 ๔.  อธิบายถึงความสําคัญการรวมกลุมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  เปนสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



๑๒ 

 

 ๔.  แบงนักเรียนออกเปนกลุม  กลุมละ  ๕  คน  คละกันตามความสามารถ  คือ  เกง  ปานกลาง
คอนขางเกง  ปานกลาง  ปานกลางคอนขางออน  และออน  สมาชิกแตละกลุมเรียกวากลุมบาน  (Home  
Group)  มีหมายเลขประจําตัว  ตั้งแต  ๑-๔  มีการมอบหมายใหสมาชิกแตละหมายเลขไปหาความรูในแตละ
หัวขอเรื่อง 
 ๕.  สมาชิกแตละหมายเลขของแตละกลุมแยกยายไปรวมกลุมใหมเรียกวา  กลุมผูเชี่ยวชาญ  ( Expert 
Group)  และรวมมือกันทํากิจกรรมตามหัวขอท่ีกําหนด  สมาชิกกลุมใหมอาจจะมีจํานวน  ๔-๖  คน  ตาม
ความเหมาะสมและอาจจะมีกลุมหมายเลขซํ้ากันไดหลายกลุม 
  สมาชิกกลุมแตละหมายเลขรวมกันศึกษาหาความรูจากใบความรู  และรวมมือกันทําใบงาน
ในหัวขอตอไปนี้ 
 หมายเลข  ๑  ทําใบงานท่ี  ๑.๑  เรื่อง  ความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน 
 หมายเลข  ๒  ทําใบงานท่ี  ๑.๒  เรื่อง  วัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน 
 หมายเลข  ๓  ทําใบงานท่ี  ๑.๓  เรื่อง  ประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจา 

หมายเลข  ๔  ทําใบงานท่ี  ๑.๔  เรื่อง  ธงอาเซียน และสัญลักษณของประเทศในกลุม 
อาเซียน 
 หมายเลข  ๕  ทําใบงานท่ี  ๑.๕  เรื่อง  กฎบัตรอาเซียน 
 ช่ัวโมงท่ี ๓-๔ 
 ๑.  สมาชิกในกลุมแตละกลุม  ชวยกันตรวจสอบความถูกตองของใบงานท่ีกลุมรวมมือกันทํา  ถามีขอ
สงสัยอะไรใหชวยกันอธิบายใหเพ่ือน ๆ  ท่ียังสงสัยอยูใหเขาใจ 
 ๒.  สมาชิกกลุมผูเชี่ยวชาญแยกยายกันกับเขากลุมเดิมซ่ึงเรียกวา  กลุมบาน  และผลัดกันนําความรู
จากใบงานท่ีตนไดไปทํารวมกับกลุมผูเชี่ยวชาญนั้นมาอธิบายใหเพ่ือนในกลุมบานฟง  และใหสมาชิกในกลุม
บานท่ียังไมเขาใจไดซักถามจนกระจางชัดเจน 
 ๓.  สุมสมาชิกแตละหมายเลขออกไปตอบคําถามเก่ียวกับ  เรื่อง  ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน  
ตอจากนั้นทุกคนชวยกันสรุปสาระสําคัญ  และประโยชนท่ีไดรับจากการรวมกลุมกันของสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน   
 ๔.  มอบหมายใหนักเรียนไปทําใบงานในสวนท่ีตนยังไมไดทํา  และนําสงครูในชั่วโมงหนา 
 ช่ัวโมงท่ี ๕ 
 ๑.  นักเรียนและครูชวยกันทบทวนความรูท่ีเรียนในชั่วโมงท่ีแลว 
 ๒.   นักเรียนกลุมบาน  นั่งรวมกลุมกัน  ครูแจกบัตรเกม  “ปริศนาซอนคําตอบ” 
 ๓.  แจงกติกาการเลน  “เกมปริศนาซอนคําตอบ” 
  -  ใหทุกคนในกลุมชวยกันคนหาคําตอบในแผนตารางตัวอักษรท่ีแจกให 
  -  ใหตีกรอบตัวอักษรท่ีประกอบกันเปนคํา  และใสตัวเลขกํากับ 
  -   กลุมใดทําเสร็จกอนใหยกมือ 
  -   ใหกลุมตัวแทนออกมาเฉลย  ถาถูกหมดเปนผูชนะ 
 ๔.  นักเรียนและครูชวยกันเฉลยคําตอบท่ีถูกตองใหกับกลุมท่ีทําไมถูกตอง 

๕. ใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันจัดทํา แผนพับ  เรื่อง  แนะนําอาเซียน 
 ๕.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน 
 
 



๑๓ 

 

๘.  ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
๘.๑  ส่ือการเรียนรู 

  ๘.๑.๑  ใบความรูท่ี ๑.๑  เรื่อง  ความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน 
๘.๑.๒   ใบความรูท่ี  ๑.๒  เรื่อง  วัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน 
๘.๑.๓  ใบความรูท่ี  ๑.๓  เรือ่ง  ประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจา 
๘.๑.๔  ใบความรูท่ี  ๑.๔  เรือ่ง  ธงอาเซียน และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 
๘.๑.๕  ใบความรูท่ี  ๑.๕  เรือ่ง  กฎบัตรอาเซียน 
๘.๑.๖  แผนท่ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

  ๘.๑.๗  ใบงานท่ี  ๑.๑  เรื่อง  ความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน 
  ๘.๑.๘  ใบงานท่ี  ๑.๒  เรื่อง  วัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน 
  ๘.๑.๙  ใบงานท่ี  ๑.๓  เรื่อง  ประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจา 

 ๘.๑.๑๐  ใบงานท่ี  ๑.๔  เรื่อง  ธงอาเซียน และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 
  ๘.๑.๑๑  ใบงานท่ี  ๑.๕  เรื่อง  กฎบัตรอาเซียน 

๘.๑.๑๒  แบบทดสอบกอน-หลังเรียน  เรื่อง ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน 
 ๘.๒  แหลงการเรียนรู 
  ๑๐.๒  หองสมุด 
  ๑๐.๓  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
   www.aseansec.org   www.mfa.go.th 
   www.๑๔thaseansummit.org  http://th.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aseansec.org/
http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/
http://th.wikipedia.org/


๑๔ 

 

 

ใบความรูเร่ือง  ความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน 
 

 
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต  หรือ อาเซีน มีจุดเริ่มตนนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟลิปปนสไดรวมกันจัดตั้ง สมาคมอาสา (Association of South 
East Asia) ข้ึนเพ่ือการรวมมือกันทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แตดําเนินการไดเพียง ๒ ป ก็ตอง
หยุดชะงักลง เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหวาง ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเม่ือมี
การฟนฟูสัมพันธภาพระหวางประเทศข้ึน จึงไดมีการแสวงหาลูทางจัดตั้งองคการความรวมมือทางเศรษฐกิจข้ึน
ในภูมิภาค "สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต" และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร โดยมีการลงนาม "ปฏิญญา
กรุงเทพ" ท่ีพระราชวังสราญรมย เม่ือวันท่ี ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ ซ่ึงลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศของประเทศสมาชิกกอตั้ง ๕ ประเทศ  ความประสงคของการจัดตั้งกลุมอาเซียนข้ึนมาเกิดจาก
ความตองการสภาพแวดลอมภายนอกท่ีม่ันคง (เพ่ือท่ีผูปกครองของประเทศสมาชิกจะสามารถมุงความสนใจไป
ท่ีการสรางประเทศ) ความกลัวตอการแพรขยายของลัทธิคอมมิวนิสต ความศรัทธาหรือความเชื่อถือตอ
มหาอํานาจภายนอกเสื่อมถอยลงในชวงพุทธทศวรรษ ๒๕๐๐ รวมไปถึงความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ การจัดตั้งกลุมอาเซียนมีวัตถุประสงคแตกตางจากสหภาพยุโรป เนื่องจากกลุมอาเซียนถูกสรางข้ึน
เพ่ือสนับสนุนความเปนชาตินิยม 

 
การขยายตัวของอาเซียน 

ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ ปาปวนิวกินีไดรับสถานะผูสังเกตการณ  และตลอดชวงพุทธทศวรรษ ๒๕๑๐ กลุม
ประเทศสมาชิกไดมีการจัดตั้งโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจอยางจริงจัง หลังจากผลของการประชุมท่ี
จังหวัดบาหลี ในป พ.ศ. ๒๕๑๙ แตวาความรวมมือดังกลาวไดรับผลกระทบกระเทือนอยางหนักในชวงพุทธ
ทศวรรษ ๒๕๒๐ กอนจะไดรับการฟนฟูเม่ือป พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื่องจากไทยเสนอใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีข้ึน 
ตอมา ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ไดเขารวมเปนสมาชิกเปนประเทศท่ีหก เม่ือวันท่ี ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
ซ่ึงหางจากวันท่ีบรูไนประกาศเอกราชเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม เพียงสัปดาหเดียว  ตอมา เวียดนาม ในเขารวมเปน
สมาชิกประเทศท่ีเจ็ด ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ไมนานหลังจากนั้น ลาวและพมา ไดเขารวมเปน
สมาชิกประเทศท่ีแปดและเกาตามลําดับ ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ สวนกัมพูชามีความประสงคท่ีจะ
เขารวมเปนสมาชิก แตถูกเลื่อนเวลาออกไปเนื่องจากปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ 
จนกระท่ังในวันท่ี ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ กัมพูชาไดเขารวมเปนสมาชิกประเทศท่ีสิบ ภายหลังจากรัฐบาล
ของประเทศมีความม่ันคงแลว  ในชวงพุทธทศวรรษ ๒๕๓๐ กลุมประเทศสมาชิกไดมีประสบการณท้ังในดาน
การมีประเทศสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน รวมไปถึงความพยายามในการรวบรวมกลุมประเทศใหเปนหนึ่งเดียวไปอีกข้ึน
หนึ่ง ในป พ.ศ. ๒๕๓๓ มาเลเซียไดเสนอใหมีความรวมมือทางเขตเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ซ่ึงประกอบดวย
ประเทศกลุมสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลีใต โดยมีเจตนาเพ่ือ
ถวงดุลอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาซ่ึงเพ่ิมพูนมากข้ึนในกลุมเอเปคและภูมิภาคเอเชียโดยรวม แตวาขอเสนอ
ดังกลาวถูกยกเลิกไป เนื่องจากไดรับการคัดคานอยางหนักจากญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา แมวาจะประสบความ
ลมเหลวในดานดังกลาว แตกลุมสมาชิกก็ยังสามารถดําเนินการในการรวมกลุมประเทศใหเปนหนึ่งเดียวกัน
ตอไปได ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ การใชอัตราภาษีพิเศษท่ีเทากันไดรับการลงนาม เนื่องจากจุดประสงคเพ่ือเพ่ิมขีด
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๑๕ 

 

ความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในฐานะท่ีเปนฐานการผลิตท่ีสําคัญเพ่ือปอนสินคาสูตลาดโลก โดย
อาศัยการเปดเสรีดานการคาและการลดภาษีและอุปสรรคขอกีดขวางทางการคาท่ีมิใชภาษี รวมท้ังการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีศุลกากรเพ่ือเอ้ืออํานวยตอการคาเสรี โดยกฎหมายดังกลาวเปนโครงรางสําหรับเขต
การคาเสรีอาเซียน หลังจากวิกฤตการณทางการเงินในเอเชีย ในป พ.ศ. ๒๕๔๐ ขอเสนอของมาเลเซียถูกหยิบ
ยกข้ึนมาอีกครั้งในเชียงใหม หรือท่ีรูจักกันวา การริเริ่มเชียงใหม ซ่ึงเปนการรวมกลุมระหวางกลุมสมาคม
อาเซียนและประเทศในเอเชียอีกสามประเทศ คือ จีน ญี่ปุนและเกาหลีใตนอกเหนือจากความรวมมือในการ
ชวยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกแลว กลุมสมาคมอาเซียนยังไดมีวัตถุประสงคในการธํารงรักษา
สันติภาพและความม่ันคงในพ้ืนท่ี ในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ สนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร
เอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับการลงนาม เพ่ือใหภูมิภาพเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร 
สนธิสัญญาฉบับดังกลาวเริ่มมีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนการหามอาวุธนิวเคลียรทุก
ประเภทในพ้ืนท่ี 
 
คริสตศตวรรษท่ี ๒๑ 

เม่ือกาวเขาสูคริสตศตวรรษท่ี ๒๑ ประเด็นปญหาเริ่มมีความเก่ียวของกับปญหาทางดานสิ่งแวดลอม
มากข้ึน โดยกลุมประเทศสมาชิกไดเริ่มเจรจากันถึงขอตกลงดานสิ่งแวดลอม รวมไปถึง การลงนามในขอตกลง
มลภาวะฟาหลัวระหวางประเทศสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป พ.ศ. ๒๕๔๕ ในความ
พยายามท่ีจะจํากัดขอบเขตของมลภาวะฟาหลัวในเขตพ้ืนท่ีเอเชียตะวันออกเฉียงใต แตทวาในพ้ืนท่ีก็ยังเกิด
ปญหาฟาหลัวในประเทศมาเลเซีย ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ และปญหาฟาหลัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป พ.ศ. 
๒๕๔๙ สวนสนธิสัญญาฉบับอ่ืนท่ีไดรับการลงนามโดยสมาชิกอาเซียนไดแก ปฏิญญาเซบูวาดวยความม่ันคง
ทางพลังงานเอเชียตะวันออก เครือขายกํากับดูแลสัตวปาอาเซียนในป พ.ศ. ๒๕๔๙ และ หุนสวนเอเชีย-
แปซิฟกวาดวยการพัฒนาความสะอาดและสภาพอากาศ ซ่ึงเปนการตอบสนองตอปรากฏการณโลกรอน และ
ผลกระทบทางดานลบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  หลังจากปฏิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียน ฉบับ
ท่ีสอง (อังกฤษ: Bali Concord II) ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ กลุมประเทศอาเซียนไดลงนามในความตกลงวาดวย
ทฤษฎีสันติภาพประชาธิปไตย ซ่ึงหมายความวา ประเทศสมาชิกทุกประเทศมีความเชื่อวากระบวนการตาม
หลักการของประชาธิปไตยจะทําใหเกิดสันติภาพและเสถียรภาพในพ้ืนท่ี นอกจากนั้น ประเทศอ่ืนท่ีไมได
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตางก็เห็นวาระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองท่ีประเทศสมาชิก
อ่ืน ๆ ควรจะใฝหา[ ผูนําของแตละประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหาเธร โมฮัมหมัดแหง
มาเลเซีย มีความรูสึกถึงความจําเปนในการรวมกลุมประเทศกันอยางจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สมาคมอาเซียนไดเริ่มตั้งกอตั้งองคการหลายแหงในความพยายามท่ีจะบรรลุเปาหมายดังกลาว อาเซียนบวก
สามเปนองคการแรกท่ีถูกกอตั้งข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกระชับความสัมพันธกับจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต ตาม
ดวย การประชุมเอเชียตะวันออก ซ่ึงมีอีกสามประเทศท่ีเขารวมดวย คือ อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด 
กลุมดังกลาวมีแผนการท่ีเปนรากฐานของประชาคมเอเชียตะวันออกในอนาคต ซ่ึงรางข้ึนตามอยางของ
ประชาคมยุโรปซ่ึงปจจุบันสิ้นสภาพไปแลว หลังจากนั้น ไดมีการจัดตั้ง กลุมผูมีชื่อเสียงแหงอาเซียนข้ึนเพ่ือ
ศึกษาผลกระทบท้ังในดานบวกและดานลบของนโยบายดังกลาว รวมไปถึงความเปนไปไดในการรางกฎบัตร
อาเซียนในอนาคต  ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ กลุมอาเซียนไดรับสถานภาพผูสังเกตการณสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติ ซ่ึงกลุมอาเซียนไดมอบสถานภาพ "หุนสวนการอภิปราย" ใหแกสหประชาชาติเปนการตอบแทน  
นอกเหนือจากนั้น ในวันท่ี ๒๓ กรกฎาคมปนั้นเอง โจเซ รามุส-ออรตา นายกรัฐมนตรีแหงติมอรตะวันออก ได
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๑๖ 

 

ลงนามในความตองการในการเขารวมเปนสมาชิกของกลุมอาเซียนอยางเปนทางการ และคาดหวังวาการไดรับ
สถานภาพผูสังเกตการณเปนเวลาหาปกอนท่ีจะไดรับสถานภาพเปนประเทศสมาชิกอยางสมบูรณ 
ในป พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุมอาเซียนไดเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๔๐ ปการกอตั้งกลุมอาเซียน และครบรอบ ๓๐ 
ปความสัมพันธทางการทูตกับสหรัฐอเมริกา ในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุมอาเซียนตั้งเปาท่ีจะบรรลุ
ขอตกลงการคาเสรีทุกฉบับกับจีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนดภายในป พ.ศ. ๒๕๕๖ ไป
พรอมกับการกอตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ กลุม
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงเปนกฎขอบังคับในการดูแลความสัมพันธระหวาง
ประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน และยกระดับกลุมอาเซียนใหเปนองคการระหวางประเทศอยางถูกตองตาม
กฎหมาย และในปเดียวกันนั้น ปฏิญญาเซบูวาดวยความม่ันคงทางพลังงานเอเชียตะวันออก ซ่ึงลงนามในกลุม
อาเซียน รวมกับจีน ญี่ปุน เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด ซ่ึงเปนการสรางความม่ันคงทาง
พลังงานดวยการหาพลังงานทางเลือกเพ่ือใชทดแทนเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ เขตการคาเสรีจีน-อาเซียนมีผล
บังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ นับเปนเขตการคาเสรีท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลกและมีมูลคาจีดีพี
คิดเปนอันดับท่ี ๓ ของโลก 
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๑๗ 

 

 
ใบความรูเรื่อง  วัตถุประสงคการกอตั้งอาเซียน 

 
 
ประเทศผูรวมกอตั้งเห็นวาการตั้งองคกรความรวมมือระดับภูมิภาคนาจะมีสวนชวยปองกันการเกิด

ความขัดแยง  และสงเสริมการระงับขอพิพาทโดยสันติวิธีตลอดจนสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  ท้ังนี้  ปฏิญญากรุงเทพฯ  กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคสําหรับอาเซียน  ๗  ประการ  
ไดแก 

๑.  สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความกาวหนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
๒.  สงเสริมการมีเสถียรภาพ  สันติภาพ  และความม่ันคงของภูมิภาค 
๓.  สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรม  วิชาการ  วิทยาศาสตร  และดานการ

บริหาร 
๔.  สงเสริมความรวมมือซ่ึงกันและกันในการฝกอบรมและการวิจัย 
๕.  สงเสริมความรวมมือในดานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  การคา  การคมนาคม  การสื่อสาร  

และการปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิต 
๖.  สงเสริมการมีหลักสูตรการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
๗.  รวมมือกับองคกรระดับภูมิภาคและองคกรระหวางประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 

ใบความรูท่ีเรื่อง  ประเทศสมาชิกและประเทศคูเจรจา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบดวย 
 
 
 
 
 

 
 

ท่ี ชื่อประเทศ เมืองหลวง 
พ้ืนท่ี 

ตารางกิโลเมตร 
สกุลเงิน 

๑ บรูไนดารุสซาราม บันดารเสรีเบกาวัน ๕,๗๖๕  ดอลลารบรูไน 
๒ กัมพูชา พนมเปญ ๑๘๑,๐๓๕  เรียล 
๓ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กรุงจาการตา ๕,๑๙๓,๒๕๐ รูเปยห 
๔ สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
เวียงจันทน ๒๓๖,๘๐๐ กีบ 

๕ มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร ๓๒๙,๗๕๘ ริงกิต 
๖ สหภาพพมา เนปดอร ๖๕๗,๗๔๐ จาต 
๗ ฟลิปปนส มะนิลา ๒๙๘,๑๗๐ เปโซ 
๘ สาธารณรัฐสิงคโปร สิงคโปร ๖๙๙.๔ ดอลลารสิงคโปร 
๙ ราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร ๕๑๔,๐๐๐ บาท 

๑๐ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

ฮานอย ๓๓๑,๖๙๐ ดง 



๑๙ 

 

 
 

ใบความรูเรื่อง  ธงอาเซียน และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัญลักษณอาเซียน 
สัญลักษณอาเซียน คือ รวงขาวสีเหลือง  ๑๐  มัด  หมายถึงการท่ีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตท้ัง  ๑๐  ประเทศ  รวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  อยูในพ้ืนท่ีวงกลมสีแดง  
ขอบสีขาวและน้ําเงิน  ซ่ึงแสดงถึงความเปนเอกภาพ  มีตัวอักษรคําวา  “asean”  สีน้ําเงินอยูใตภาพ  อัน
แสดงถึงความมุงม่ันท่ีจะทํางานรวมกันเพ่ือความม่ันคง  สันติภาพ  เอกภาพ  และความกาวหนาของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  สีท้ังหมดท่ีปรากฏในสัญลักษณของอาเซียนเปนสีสําคัญท่ีปรากฏในธงชาติของแตละประเทศ
สมาชิกอาเซียน  โดยสีน้ําเงิน หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและ
ความกาวหนา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุงเรือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ใบความรูเรื่อง  กฎบัตรอาเซียน 
 

 
กฎบัตรอาเซียน เปนรางสนธิสัญญาท่ีทํารวมกันระหวางประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแหง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต เพ่ือเปนเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกรของสมาคม ท้ังนี้
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ขับเคลื่อนการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามท่ีผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว 

ตามกําหนดการ จะมีการจัดทํารางกฎบัตรอาเซียนใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

การไมมีกฎบัตรอาเซียนมาแตตน 
อาเซียนกอตั้งข้ึนโดยตราสารท่ีเรียกวา ปฏิญญาอาเซียน หรือท่ีรูจักในชื่อ ปฏิญญากรุงเทพ 

(Bangkok Declaration) โดยหากพิจารณาจากเนื้อหาของตราสารและสถานการณทางการเมืองระหวาง
ประเทศในชวง ค.ศ.๑๙๖๗ พิจารณาไดวาอาเซียนจําตองอาศัยรูปแบบความรวมมือเชิงมิตรภาพในภูมิภาค
และเลี่ยงการกําหนดสิทธิหนาท่ีในทางกฎหมายระหวางประเทศ ตลอดเวลาท่ีผานมา ผูนําในภูมิภาคไดอาศัย
อาเซียนเปนเวทีดําเนินความรวมมือบนพ้ืนฐานของความยินยอมและความสมัครใจของสมาชิกเปนหลัก การ
ดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานของการปรึกษาหารือหรือการอาศัยฉันทามติ โดยเลี่ยงการอางสิทธิหนาท่ีและการ
แทรกแซงทางการเมืองระหวางสมาชิก (non intervention) ซ่ึงแนวปฏิบัตินี้ท่ีเรียกวา “The ASEAN Way” 
ไดชวยใหความรวมมือดําเนินมาไดโดยปราศจากความขัดแยงรุนแรงแมวาสมาชิกแตละประเทศจะมีระบบ
กฎหมายและนโยบายทางการเมืองท่ีแตกตางกัน ดังนั้น เม่ืออาเซียนมิไดมุงท่ีจะนํากฎหมายระหวางประเทศ
มาเปนฐานในการดําเนินการ จึงมิไดมีการจัดทําสนธิสัญญาหรือกฎบัตรอาเซียนมาตั้งแตตน 

 
ความสําคัญตออาเซียน 

แมอาเซียนจะมิไดมีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรมาตั้งแตตน แตเม่ือเวลาผานไปอาเซียนก็ไดพัฒนาความ
รวมมือโดยอาศัยฐานในทางกฎหมายระหวางประเทศมากข้ึน เชน การท่ีสมาชิกอาเซียนไดจัดทําสนธิสัญญา
ไมตรีและความรวมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in 
Southeast Asia ๑๙๗๖ หรอื TAC) ซ่ึงก็เปนการนําหลักกฎหมายระหวางประเทศท่ีมีอยูเดิมแลวมาเนนย้ํา
ระหวางรัฐในภูมิภาค เชน หลักการเคารพอํานาจอธิปไตยของรัฐ หลักการไมแทรกแซงกิจการอันเปนการ
ภายในของแตละรัฐ ซ่ึงปรากฏอยูในกฎบัตรสหประชาชาติอยูแลว เปนตน และอาเซียนก็ไดอาศัยหลักใน
สนธิสัญญาดังกลาวมาเปนหลักการท่ีอาเซียนยึดถือ และเปนขอแมในการตอรองกับรัฐท่ีไมใชสมาชิกใหลงนาม
เปนภาคีกอนจะไดรับใหเขารวมประชุมกับอาเซียนนั่นเอง ขอพิจารณาสําคัญคือสนธิสัญญาดังกลาวมิได
เก่ียวของหรือทําข้ึนกับอาเซียนโดยตรง และอาเซียนก็มิไดมีความสามารถในการทําสนธิสัญญาโดยตนเอง 
เพียงแตรัฐท่ีอยูในบริเวณเอเชียอาคเนยไดเขาเปนภาคีสนธิสัญญาดังกลาวเพ่ือประโยชนรวมกันในภูมิภาคและ
อาศัยอาเซียนเปนเครื่องมือในการดําเนินความรวมมือ และพันธกรณีหรือหนาท่ีตามสนธิสัญญานั้นยอมสงผล
กระทบตอการดําเนินความรวมมือภายใตกรอบอาเซียนโดยปริยาย นอกจากนี้อาเซียนยังไดเปนเวทีท่ีทําใหเกิด
สนธิสัญญาในเรื่องอ่ืนๆ เชน การทําใหภูมิภาคปลอดจากอาวุธนิวเคลียร หรือลาสุดในดานการตอตานการกอ
การราย ตลอดจนความตกลงเรื่องเศรษฐกิจและความรวมมือเฉพาะดาน เชน ดานการสงเสริมสวัสดิการสังคม 
การศึกษา การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ สิ่งแวดลอม การจัดการภัยพิบัติ ฯลฯ ซ่ึงลวน
อาศัยอาเซียนเปนกลไกสําคัญท้ังสิ้น ดังนั้น แมในทางรูปแบบแลวจะไมถือวาอาเซียนไดตั้งอยูบนฐานกฎหมาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2


๒๑ 

 

ระหวางประเทศ แตในทางเนื้อหากฎหมายระหวางประเทศและความตกลงเหลานี้ก็จะไดมีอิทธิพลตอการ
ดําเนินการของอาเซียนในชวงเวลาท่ีผานมา 

 
ความเปนมาและกระบวนการจัดทํา 

เม่ือเดือนธันวาคม ๒๕๔๐ ในการประชุม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร บรรดาผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนได
รวมประกาศ “วิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๐” (ASEAN Vision ๒๐๒๐) โดยกําหนดเปาหมายวาภายในป ค.ศ. 
๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) อาเซียนจะมีรูปแบบความรวมมือท่ีพัฒนาใกลชิดมากข้ึนยิ่งกวาเดิม ตอมาในการประชุม
ผูนําอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งท่ี ๙ ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๖ ท่ีบาหลี ผูนําอาเซียนไดลงนามในปฏิญญา
วาดวยความรวมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) เพ่ือใหเกิด
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) โดยจะประกอบดวย ๓ เสา
หลัก (pillars) ไดแก ประชาคมความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community–ASC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN 
Socio-Cultural Community-ASCC) 
           ตอมาในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๗ ไดมีการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๑๐ ณ กรุงเวียงจันทน และ
บรรดาผูนําอาเซียนไดประกาศแผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action Programme) ซ่ึงไดสนับสนุน
การจัดทํากฎบัตรอาเซียนเพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓ และในเดือนธันวาคม 
๒๕๔๘ ไดมีการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๑๑ ณ กรุงบาหลี โดยบรรดาผูนําไดรวมกันประกาศ หลักการ
สําคัญในการจัดทํากฎบัตรอาเซียนและไดมอบหมายให “คณะผูทรงคุณวุฒิ” (Eminent Persons Group) ซ่ึง
ประกอบไปดวยผูทรงคุณวุฒิในดานการตางประเทศจากแตละประเทศสมาชิก เปนผูจัดทําขอเสนอแนะ
เบื้องตนและลักษณะท่ัวไปของกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงคณะผูทรงคุณวุฒิก็ไดประชุมหารือรวมกับภาคสวนตางๆ จน
สามารถสรุปขอเสนอแนะเบื้องตนในการจัดทํากฎบัตรในรูปแบบ “รายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตร
อาเซียน” ในเดือนธันวาคม ๒๕๔๙ ลาสุดเม่ือเดือนมกราคม ๒๕๕๐ ในการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๑๒ ณ 
กรุงเซบู บรรดาผูนําไดรวมกันประกาศ รับรองรายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับกฎบัตรอาเซียนและได
มอบหมายให “คณะทํางานระดับสูง” หรือ High Level Task Force ซ่ึงประกอบไปดวยเจาหนาท่ีระดับสูงท่ีมี
ความเชี่ยวชาญจากแตละประเทศสมาชิกเปนผูรับผิดชอบจัดทํารางกฎบัตรอาเซียนและเอกสารสําคัญท่ี
เก่ียวของ ท้ังนี้ โดยใหอาศัยหลักการสําคัญท่ีบรรดาผูนําไดรวมกันประกาศไว ณ กรุงบาหลี และกรุงเซบู 
รวมถึงใหพิจารณาจากขอเสนอแนะจากรายงานของคณะผูทรงคุณวุฒิใหแลวเสร็จ เพ่ือสามารถนํารางกฎบัตร
ไปพิจารณาในการประชุมผูนําอาเซียน ครั้งท่ี ๑๓ ณ ประเทศสิงคโปรในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ ตอไป 
จากนั้นก็จะไดมีการตรวจสอบ รับฟงความคิดเห็น กอนผูนําจะลงนาม 
 
การประกาศใช 

วันท่ี ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท่ีประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จัดข้ึนท่ีสํานักงานเลขาธิการอาเซียน ในกรุงจาการตาประเทศอินโดนีเซีย ไดประกาศใช กฎ
บัตรอาเซียนอยางเปนทางการ สงผลใหการดําเนินงานของอาเซียน เปนไปภายใตกฎหมายเดียวกันและปูทาง
ไปสูการสรางตลาดเดียวในภูมิภาคภายใน ๗ ป  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2


๒๒ 

 

สาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน 
ตามกฎบัตรนี้ อาเซียนมีฐานะเปนนิติบุคคล  วัตถุประสงค ของกฎบัตรเปนการประมวลบรรทัดฐาน 

(Norm) และคานิยม (Value) ของอาเซียนท่ีสรุปไดดังนี้ 
ภาพรวมของประชาคมอาเซียน การรักษาและเพ่ิมพูนสันติภาพ ความม่ันคง เสถียรภาพ การเพ่ิม

ความรวมมือดานการเมือง ความม่ันคง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม เปนเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรและอาวุธ
ท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูง 

ดานเศรษฐกิจ สรางตลาดและฐานการผลิตเดียวและความสามารถในการแขงขันสูง การรวมตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีมีการเคลื่อนยายเสรีของสินคา/บริการ การลงทุนและแรงงาน การเคลื่อนยายทุนเสรียิ่งข้ึน 

ดานความม่ันคงของมนุษย บรรเทาความยากจน และลดชองวางการพัฒนา สงเสริมพัฒนาทรัพยากร
มนุษยผานความรวมมือดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีพ 

ดานสังคม สงเสริมอาเซียนท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง สรางสังคมท่ีปลอดภัยม่ันคงจากยาเสพติด 
เพ่ิมพูนความกินดีอยูดีของประชาชนอาเซียน ผานโอกาสท่ีทัดเทียมกันในการเขาถึงการพัฒนามนุษย, 
สวัสดิการ และความยุติธรรม 

ดานสิ่งแวดลอม สนับสนุนการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีคุมครองสภาพแวดลอม ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ดานวัฒนธรรม สงเสริมอัตลักษณของอาเซียนโดยเคารพความหลากหลายและอนุรักษมรดกทาง
วัฒนธรรม 

ดานการเมืองความม่ันคง คุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน เสริมสรางประชาธิปไตย 
เพ่ิมพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม ตอบสนองตอสิ่งทาทายความม่ันคง เชน การกอการราย 

หลักการ ของกฎบัตรนี้ อยูบนพ้ืนฐานของกฎหมายระหวางประเทศ เชน การไมแทรกแซงกิจการ
ภายใน การระงับขอพิพาทโดยสันติวิธี สิ่งท่ีเนนหนักคือ การรวมศูนยกับความสัมพันธกับภายนอก จึงทําใหกฎ
บัตรนี้เปนเสาหลักของการสรางประชาคมอาเซียนและตอกย้ําถึงขอผูกมัดทางกฎหมายของขอตกลงอาเซียน
ตางๆ 

กลไกของอาเซียน ใหท่ีประชุมสุดยอดอาเซียนเปนองคสูงสุดในกําหนดนโยบายของอาเซียน โดยมี
การประชุมสุดยอดปละ ๒ ครั้ง มีคณะมนตรีประสานงานอาเซียนท่ีมาจากรัฐมนตรีตางประเทศเปนผู
บริหารงานท่ัวไป และคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดําเนินการตามพันธะกรณีในแตละสาขา เลขาธิการเปน
หัวหนาเจาหนาท่ีบริหารสําหรับการติดตามความคืบหนาในกิจการตางๆของอาเซียน รวมท้ังมีคณะผูแทนถาวร
ประจําอาเซียนเพ่ือสนับสนุนการทํางานของคณะมนตรีประชาคมอาเซียน 

การบริหารงาน ประธานอาเซียนดํารงตําแหนงวาระ ๑ ป และประเทศท่ีเปนประธานอาเซียนจะรับ
ตําแหนงประธานของกลไกของอาเซียนทุกตําแหนง อาทิ ท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน มนตรีประสานงานอาเซียน 
มนตรีประชาคมอาเซียนคณะตางๆ ประธานผูแทนถาวรประจําอาเซียน 
จากกําหนดใหมีการประชุมสุดยอดปละ ๒ ครั้งแสดงวา อาเซียนกําลังปรับใหท่ีประชุมสุดยอดใหมีบทบาทเชิง
บริหารอยางใกลชิดกับการปฏิบัติงานมากข้ึน แทนท่ีจะใหท่ีประชุมสุดยอดเปนเพียงพิธีกรรมทางการทูต 
รวมท้ังการบริหารงานท่ีทําใหมีสอดคลองกับประธานอาเซียนยอมแสดงถึงความพยายามเพ่ิมสมรรถนะของ
องคกรในดานประสิทธิผลของคณะทํางานดานตางๆมากข้ึน 
 
ท่ีมา : http://th.wikipedia.org 

 



๒๓ 

 

หนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ๙ 
หนวยการเรียนรูท่ี  ๒       เรื่องบริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๓        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี  ๑  เวลา     ๖    ช่ัวโมง 
ผูสอน  .......................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 
 
๑.  ผลการเรียนรู 
 ๒.๑  อธิบายสภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๒.๒  อธิบายสภาพท่ัวไปทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๒.๓  อธิบายสภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๒.๔  อธิบายสภาพท่ัวไปทางการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ประกอบดวยประเทศท้ังหมด  ๑๑  ประเทศ  แตมีประเทศท่ี
รวมกลุมกันสมาชิกอาเซียนท้ังหมด  ๑๐  ประเทศ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความรวมมือในการเพ่ิมอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุมประเทศสมาชิก และการธํารงรักษาสันติภาพและ
ความม่ันคงในภูมิภาค  ซ่ึงแตละประเทศจะมีความแตกตางกันทางดานสภาพทางภูมิศาสตร  สภาพสังคม  
วัฒนธรรม  สภาพทางเศรษฐกิจ  และสภาพทางการเมืองการปกครอง 
๓.  สาระการเรียนรู  
 ๓.๑  ความรู 
  ๓.๑.๑  สภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๓.๑.๒  สภาพท่ัวไปทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๓.๑.๓  สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๓.๑.๔  สภาพท่ัวไปทางการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ 
       กระบวนการสรางความรูความเขาใจ   กระบวนการกลุม   กระบวนการวิเคราะหแกปญหา    
กระบวนการนําเสนอขอมูล   
 

๓.๓  คุณลักษณะ 
  ๓.๓.๑ มีวินัย    

๓.๓.๒ ใฝเรียนรู   
๓.๓.๓ มุงม่ันในการทํางาน   
๓.๓.๔ มีจิตสาธารณะ 
๓.๓.๕ สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 
๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 



๒๔ 

 

- ทักษะการคิดแกปญหา 
-  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

  -   ทักษะการสํารวจ  การสืบคน   
๔.๓  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 

๔.๔  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
- กระบวนการสืบคนขอมูล 

๕.  การประเมินรวบยอด 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

  ๕.๑  ชิ้นงาน/ภาระงานระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
   ๕.๑.๑  ใบงาน 
  ๕.๒  ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
   ๕.๒.๑  โครงงาน  เรื่อง  สภาพท่ัวไปของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๖.  การวัดและประเมินผล 
 ๖.๑  การวัดและประเมินผลกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๑  นักเรียนแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน 

๖.๒  การวัดและประเมินผลระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๒.๑  ใบงานท่ี  ๒.๑  เรื่อง  สภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๖.๒.๒  ใบงานท่ี  ๒.๒  เรื่อง สภาพท่ัวไปทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก 
                                                            อาเซียน 
  ๖.๒.๓  ใบงานท่ี  ๒.๓  เรื่อง สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  ๖.๒.๔  ใบงานท่ี  ๒.๔  เรื่อง สภาพท่ัวไปทางการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิก 
                                                            อาเซียน 
  ๖.๒.๕  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 ๖.๓  การวัดและประเมินผลเม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๓.๑ นักเรียนแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑ 

๑.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน  ๑๐  ขอ 
 ๒.  แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 ๓.  นักเรียนศึกษาแผนท่ีภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  แลวใหนักเรียนระดมพลังสมอง  เพ่ือเปน
การนําความรูท่ีมีอยูแลวมาใชเพ่ือใหนักเรียนมีอิสระทางความคิด  โดยครูกําหนดประเด็น  “อาเซียนของเรา” 
 ๔.  นักเรียนจับคูเขียนเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยใหเวลา  
๑๐  นาที 
 ๕.  นักเรียนนําเสนอความคิดของสิ่งท่ีไดเขียนข้ึน  โดยเปดโอกาสใหมีการพิจารณาความถูกตองท่ีแต
ละคูไดนําเสนอ 
 ๖.  นักเรียนสรุปผลท่ีไดจากการระดมความคิดเห็นโดยสรุปเปนแผนผังความคิด  (Mind Mapping) 



๒๕ 

 

ช่ัวโมงท่ี ๒-๓ 
 ๑.  นําภาพสถานท่ีสําคัญของประเทศสมาชิกอาเซียน  ใหนักเรียนดู  เชน  ปราสาทนครวัด  ทะสาบ
เขมร  ในประเทศกัมพูชา  เปนตน  แลวใหนักเรียนทายวาเปนรูปอะไร  และเม่ือดูภาพเหลานี้แลวคิดถึง
ประเทศอะไร  จากนั้นอธิบายแตละภาพใหนักเรียนเขาใจวาภาพท้ังหมด  เปนลักษณะเดนของประเทศสมาชิก
อาเซียน  และความแตกตางของประเทศตาง ๆ  ของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยมีความแตกตางกันทางดาน
สังคม  วัฒนธรรม  และการแตงกาย  เปนตน 
 ๒.  สนทนาเก่ียวกับทําเลท่ีตั้งและอาณาเขตของประเทศสมาชิกอาเซียน  โดยใชแผนท่ี              รฐั
กิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต แสดงชื่อประเทศตาง ๆ  สุมนักเรียนออกมาชี้แผนท่ีบอกท่ีตั้งและอาณาเขต
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๓.  อภิปรายสรุปใหเขาใจเก่ียวกับทําเลท่ีตั้งและอาณาเขตดังกลาว  วามีผลดีและผลเสียอยางไร 
ช่ัวโมงท่ี ๔-๕ 
 ๑.  นักเรียนแบงกลุมออกเปน  ๔  กลุม  โดยแตละกลุมจะคละความสามารถ เด็กเกง                 
ปานกลางคอนขางเกง  ปานกลางคอนขางออน  และเด็กท่ีเรียนออน 
 ๒.  ใหแตละกลุมศึกษาในหัวขอท่ีตนไดรับมอบหมาย  จากใบความรู  แลวนําเสนอ                     
หนาชั้นเรียน  ดังนี้ 
  กลุมท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  กลุมท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  กลุมท่ี  ๓  สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  กลุมท่ี  ๔  สภาพท่ัวไปทางการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 การนําเสนอผลงานของแตละกลุม  ควรมีแผนท่ีหรือภาพประกอบเพ่ือความชัดเจนของขอมูลมากข้ึน  
โดยมีการนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
  กลุมท่ี  ๑  นําเสนอผลงาน  กลุมอ่ืนท่ีเปนผูฟงทําใบงานท่ี  ๒.๑  เรื่อง  สภาพท่ัวไปทาง
ภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  กลุมท่ี  ๒  นําเสนอผลงาน  กลุมอ่ืนท่ีเปนผูฟงทําใบงานท่ี  ๒.๒  เรื่อง สภาพท่ัวไปทางสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  กลุมท่ี  ๓  นําเสนอผลงาน  กลุมอ่ืนท่ีเปนผูฟงทําใบงานท่ี  ๒.๓  เรื่อง สภาพท่ัวไปทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  กลุมท่ี  ๔  นําเสนอผลงาน  กลุมอ่ืนท่ีเปนผูฟงทําใบงานท่ี  ๒.๔  เรื่อง สภาพท่ัวไปทาง 
การเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๓.  นักเรียนและครูรวมกันสรุปสาระสําคัญจากการนําเสนอผลงานของแตละกลุม 
ช่ัวโมงท่ี ๖ 
 ๑.  นักเรียนทําโครงงาน  เรื่อง  “อาเซียนของเรา”  โดยแบงงานและมอบหมายงาน  แลวใหนําเสนอ
โครงงานตอครูผูสอน  เม่ือทําโครงงานเสร็จแลวใหนักเรียนแสดงผลงานโดยการจัดปายนิเทศ 

 ๒.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน จํานวน  ๑๐  ขอ 
๘.  ส่ือ/แหลงการเรียนรู 
            ๘.๑  ส่ือการเรียนรู 
        ๘.๑.๑  ใบความรู  เรื่อง  สภาพท่ัวไปของประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๘.๑.๒  ใบความรู  เรื่อง  สภาพท่ัวไปทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 



๒๖ 

 

        ๘.๑.๓  ใบความรู  เรื่อง  สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๘.๑.๔  ใบความรู  เรื่อง  สภาพท่ัวไปทางการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๘.๑.๕  ใบงานท่ี  ๒.๑  เรื่อง  สภาพท่ัวไปทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๘.๑.๖  ใบงานท่ี  ๒.๒  เรื่อง สภาพท่ัวไปทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๘.๑.๗  ใบงานท่ี  ๒.๓  เรื่อง สภาพท่ัวไปทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๘.๑.๘  ใบงานท่ี  ๒.๔  เรื่อง สภาพท่ัวไปทางการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
        ๘.๑.๙  แบบทดสอบกนและหลังเรียน  เรื่อง  บริบทของประเทศสมาชิกอาเซียน 
            ๘.๒  แหลงการเรียนรู 
  ๘.๒  หองสมุด 
  ๘.๓  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
   www.aseansec.org   www.mfa.go.th 
   www.๑๔thaseansummit.org  http://th.wikipedia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aseansec.org/
http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/
http://th.wikipedia.org/


๒๗ 

 

หนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ๙ 
หนวยการเรียนรูท่ี  ๓       เรื่องบทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๓        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี  ๑  เวลา     ๔    ช่ัวโมง 
ผูสอน  .......................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 
 
๑.  ผลการเรียนรู 

อธิบายบทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

นับตั้งแตการกอตั้ง ASEAN เม่ือป ๒๕๑๐ จนถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวาอาเซียนประสบความ สําเร็จ
ในการบรรลุถึงเปาหมายสําคัญๆ และเจตนารมณท่ีกําหนดไวในปฏิญญากรุงเทพฯ อยางนาพอใจ ท้ังในดาน
การเมืองและความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานการพัฒนาความสัมพันธกับโลกภายนอก 
๓.  สาระการเรียนรู 
 ๓.๑  ความรู 
  บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
 ๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ 
 ๓.๓  คุณลักษณะ 
  ๓.๓.๑ มีวินัย    

๓.๓.๒ ใฝเรียนรู   
๓.๓.๓ มุงม่ันในการทํางาน   
๓.๓.๔ มีจิตสาธารณะ 
๓.๓.๕ สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดแกปญหา 
-  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

๔.๓  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 

๔.๔  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- กระบวนการสืบคนขอมูล 
๕.  การประเมินรวบยอด 

 ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ๕.๑  ชิ้นงาน/ภาระงานระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๕.๑.๑  ใบงาน 
 



๒๘ 

 

 ๕.๒  ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
  ๕.๒.๑  ปายนิเทศ  เรื่อง  บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
     เฉียงใตและเวทีโลก 
๖.  การวัดและประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
 ๖.๑  การวัดและประเมินผลกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๑.๑  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 

๖.๒  การวัดและประเมินผลระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๒.๑  ใบงานท่ี  ๓.๑  เรื่อง  บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
เวทีโลก 
  ๖.๒.๒  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 ๖.๓  การวัดและประเมินผลเม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๓.๑ นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑-๒ 
 ๑.   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเวทีโลก  จํานวน  ๑๐  ขอ 
 ๒.  แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 ๓.  นักเรียนและครูรวมกันสนทนาซักถามเก่ียวกับบทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเวทีโลก 
 ๔.  นักเรียนดูภาพเก่ียวกับบทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลกในดาน
ตาง ๆ  แลวรวมกันแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภาพเหลานั้นวาเปนความรวมมือกันระหวางประเทศสมาชิกใน
ดานใด  มีประโยชนอยางไร   
 ๕.  นักเรียนแบงกลุมออกเปน   ๖  กลุม  โดยแตละกลุมจะคละความสามารถ เด็กเกง                 
ปานกลางคอนขางเกง  ปานกลางคอนขางออน  และเด็กท่ีเรียนออน 
 ๖.  ใหแตละกลุมศึกษาในหัวขอท่ีตนไดรับมอบหมาย  จากใบความรู  แลวนําเสนอ                     
หนาชั้นเรียน  ดังนี้ 
  กลุมท่ี  ๑,๒  บทบาทของอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม 
  กลุมท่ี  ๓,๔  บทบาทของอาเซียนดานการเมืองและความม่ันคง 
  กลุมท่ี  ๕,๖  บทบาทของอาเซียนดานเศรษฐกิจ 
ช่ัวโมงท่ี ๓-๔ 
 ๑.  ซักถามถึงความพรอมในการนําเสนอผลงานการคนควาหนาชั้นเรียน 
 ๒.  นักเรียนแตละกลุมผลัดกันนําเสนอผลงานในรูปแบบท่ีแตกตางกัน ตามความเหมาะสม  เชน  การ
อภิปราย  การสนทนา  การบรรยาย ฯลฯ  โดยมีครูชวยแนะนําเพ่ิมเติม  และนักเรียนแตละกลุมชวยกันจัด
ปายนิเทศหนาชั้นเรียน 
 ๓.  นักเรียนทุกคนทําใบงานท่ี  ๓.๑  เรื่อง  บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเวทีโลก 



๒๙ 

 

 ๔.  นักเรียนชวยกันเตรีมการจัดโตะแขงขัน  โดยแยกโตะออกเปนกลุมเกง  ปานกลางคอนขางเกง  
ปานกลางคอนขางออน  ออน 
 ๕.  นักเรียนแตละกลุมซ่ึงมีความสามารถแตกตางกันแยกยายกันไปแขงขันในโตะท่ีครูจัดเตรียมไว  
คนเกงก็จะไปแขงกับคนเกงในโตะหมายเลข ๑  คนท่ีเรียนปานกลางคอนขางเกงก็จะไปแขงขันกับคนท่ีเรียน
ปานกลางคอนขางเกงในโตะหมายเลข  ๒  คนท่ีเรียนปานกลางคอนขางออนก็จะไปแขงขันกับคนท่ีเรียนปาน
กลางคอนขางออนในโตะหมายเลข  ๓  คนท่ีเรียนออนก็ไปแขงขันกับคนท่ีเรียนออนในโตะหมายเลข  ๔ 
  ทีมแขงขันจะมีแผนผังคือ 
  โตะหมายเลข  ๑  สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถในระดับเกง (อาจมีหลายโตะ) 
  โตะหมายเลข  ๒  สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถในระดับปานกลางคอนขางเกง (อาจมี
หลายโตะ) 
  โตะหมายเลข  ๓  สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถในระดับปานกลางคอนขางออน (อาจมี
หลายโตะ) 
  โตะหมายเลข  ๔  สําหรับผูเรียนท่ีมีความสามารถในระดับออน (อาจมีหลายโตะ) 
 ๖.  การดําเนินการแขงขัน 
  ครูแจกซองคําถามใหทุกโตะ  จํานวน  ๑๐  ขอ  ใหทุกคนผลัดกันเปนผูอาน  หมุนเวียนกัน
ไปจนครบทุกคน  ทุกโตะก็ปฏิบัติเชนกัน 
    ผูเรียนคนท่ี  ๑  หยิบคําถามออกจากซอง  ๑  ขอ  เปดอานคําถามแลววางคําถามไว
กลางโตะ 
    ผูเรียนท่ีเหลือ  เขียนคําตอบลงในกระดาษคําตอบ  ผูเรียนคนท่ี  ๑  ตรวจคําตอบ  เม่ือ
ถูกตองก็ใหคะแนน  ๒  คะแนน  ถาตอบผิดให  ๐  คะแนน 
    สมาชิกทุกคนจะหลัดกันอานคําถาม  และตรวจคําตอบของเพ่ือนทําเชนนี้จนครบจํานวน
ขอเทากันทุกคน 
    สมาชิกทุกคนกลับกลุมเดิมของตน  นําคะแนนท่ีไดรับไปรวมเปนคะแนนของกลุมแลวหา
คาเฉลี่ย  กลุมท่ีไดคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุดเปนฝายชนะ 
 ๗.  ครูยกยองชมเชยนักเรียนกลุมท่ีชนะ  และใหกําลังใจนักเรียนท่ีไดคะแนนนอยกวา 
 ๘.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปความรูเก่ียวกับ บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใตและเวทีโลก     

๙.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และเวทีโลก  จํานวน  ๑๐  ขอ 
๘.  ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

๘.๑  ส่ือการเรียนรู 
  ๘.๑.๑  ใบความรู  เรื่อง  บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
  ๘.๑.๒  ใบงานท่ี  ๓.๑  เรื่อง  บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
เวทีโลก 

๘.๑.๓  แบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก   
 
 



๓๐ 

 

 ๘.๒  แหลงการเรียนรู 
  ๘.๒.๑  หองสมุด 
  ๘.๒.๓  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
   www.aseansec.org 
   www.mfa.go.th 
   www.๑๔thaseansummit.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aseansec.org/
http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/


๓๑ 

 

 
 

ใบความรู  เรื่อง  บทบาทของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
 

 
นับตั้งแตการกอตั้ง ASEAN เม่ือป ๒๕๑๐ จนถึงปจจุบัน อาจกลาวไดวาอาเซียนประสบความสําเร็จ

ในการบรรลุถึงเปาหมายสําคัญๆ และเจตนารมยท่ีกําหนดไวในปฏิญญากรุงเทพฯ อยางนาพอใจ ท้ังในดาน
การเมืองและความม่ันคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานการพัฒนาความสัมพันธกับโลกภายนอก 

ความสําเร็จประการหนึ่งนาจะไดแกการดําเนินการเพ่ือใหทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตหัน
หนาเขาหากันและรวมมือกันมากข้ึนในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ซ่ึงการรวมตัวกันของประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนกําลังพัฒนาเปนรูปเปนรางอยางตอเนื่องตามลําดับ 

อยางไรก็ตาม อาเซียนในวัย ๓๓ ป กําลังประสบกับเง่ือนไขใหมๆ หลายประการท้ังจากปจจัยภายใน
และภายนอกภูมิภาคซ่ึงทาทายกระบวนการรวมตัวและความเปนปกแผนของประเทศสมาชิก และบั่นทอน
ความนาเชื่อถือและบทบาทขององคกรอาเซียนดวย จึงมีความจําเปนท่ีประเทศสมาชิกจะตองมีความตื่นตัว
และใหความสนใจในการรวมกันแสวงหาแนวทางในการเผชิญกับสิ่งทาทายตางๆเหลานี้ตอไป 
ความม่ันคงทางการเมืองในภูมิภาค 

ภายหลังจากสงครามเย็นยุติลง และการแกไขปญหากัมพูชา สถานการณความม่ันคงทาง การเมืองใน
ภูมิภาคโดยสวนรวมเริ่มดีข้ึนและยังคงมีแนวโนมในทางบวกตอไป โดยประเทศในอินโดจีนได เขารวมเปน
สมาชิกอาเซียนครบทุกประเทศแลวโดยกัมพูชาเขารวมเปนประเทศสมาชิกลําดับท่ี ๑๐ เม่ือป ๒๕๔๒ สวน
สถานการณในติมอรตะวันออกกําลังพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

ขณะเดียวกัน อาเซียนไดผลักดันการจัดทําเอกสารแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเล จีนใต 
(Regional Code of Conduct on the South China Sea) ระหวางอาเซียนกับจีนซ่ึงจะชวยสรางความไว
เนื้อเชื่อใจระหวางฝายท่ีเก่ียวของรวมท้ังสรางความม่ันใจใหแกประเทศนอกภูมิภาค นอกจากนั้น อาเซียนยังคง
ใหความสนใจตอสถานการณในคาบสมุทรเกาหลี โดยลาสุด ฯพณฯ รัฐมนตรีวาการฯ ไดเชิญรมว.กต.เกาหลี
เหนือมาเยือนไทยในชวงการประชุม AMM ครั้งท่ี ๓๓ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๓ เพ่ือจักไดมีโอกาสสัมผัสกับ
บรรยากาศของการประชุมและกระบวนการรวมมือระดับภูมิภาค และมีโอกาสไดพบปะกับประเทศอ่ืนรวมท้ัง
ประเทศท่ีมีบทบาทเก่ียวของกับปญหาในคาบสมุทรเกาหลีดวย ท้ังนี้ อาเซียนยังคงมีบทบาทนําในการประชุม
อาเซียนวาดวยความรวมมือทางการเมืองและความม่ันในเอเชีย-แปซิฟก (ARF) โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาใหเปน
กลไกในการสรางเสถียรภาพ ความไวเนื้อเชื่อใจ และปองกันมิใหเกิดปญหาความขัดแยงในภูมิภาค ท้ังนี้ ยังได
ดําเนินการเพ่ือสงเสริมใหสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (TAC) เปนหลักในการ
ดําเนินความสัมพันธในภูมิภาค อีกท้ังไดพยายามเรงการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANWFZ) และโนมนาวใหประเทศท่ีมีอาวุธนิวเคลียรเขารวมในสนธิสัญญาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม สถานการณความม่ันคงในภูมิภาคยังคงมีความแปรปรวนสืบเนื่องจากปญหาในทะเลจีน
ใต ความขัดแยงในคาบสมุทรเกาหลี ความตึงเครียดระหวางจีน-ไตหวัน ตลอดจนปญหาภายในของบาง
ประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งพมาและอินโดนีเซีย ซ่ึงสงผลกระทบตอความม่ันคงของภูมิภาค ใน
ขณะเดียวกัน อาเซียนยังตองเผชิญกับสิ่งทาทายใหมๆ อาทิ ปญหาขามชาติซ่ึงทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึนและ
ตองอาศัยความรวมมืออยางเปนรูปธรรมในระดับภูมิภาคเพ่ือแกไขปญหา 
ความรวมมือดานเศรษฐกิจในอาเซียน 



๓๒ 

 

ความรวมมือดานเศรษฐกิจของอาเซียนเริ่มมีเปาหมายชัดเจนท่ีจะนําไปสูการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในภูมิภาค นับตั้งแตการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี ๔ ณ สิงคโปร เม่ือป ๒๕๓๕ มีดําริจัดตั้งเขต
การคาเสรีอาเซียน (AFTA) นับแตนั้นมากิจกรรมของอาเซียนไดขยายครอบคลุมไปสูทุกสาขาหลักทาง
เศรษฐกิจ รวมท้ังในดานการคาสินคาและบริการ การลงทุน มาตรฐานอุตสาหกรรมและการเกษตร ทรัพยสิน
ทางปญญา การขนสง พลังงาน และการเงิน การคลัง เปนตน ท้ังนี้ โดยมีการกําหนดทิศทาง 

โครงรางและแผนงานความรวมมือ ตลอดจนระยะเวลาบรรลุผลท่ีชัดเจนภายใตวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 
๒๐๒๐ และแผนปฏิบัติการฮานอย (Hanoi Plan of Action) ซ่ึงกําหนดเปาหมายท่ีจะใหอาเซียนเปนเขต
เศรษฐกิจท่ีมีการไหลเวียนของสินคา การบริการ และการลงทุนอยางเสรี พัฒนาการท่ีสําคัญๆ มีดังนี้ 

ภายใต AFTA มีการรนระยะเวลาการลดภาษีศุลกากรของ ๖ ประเทศสมาชิกดั้งเดิม สําหรับสินคา
อุตสาหกรรมใหเหลืออัตรา ๐-๕% ภายในป ค.ศ. ๒๐๐๒ และ ๐% ภายในป ค.ศ. ๒๐๑๐ และสําหรับสินคา
เกษตรใหเหลือ ๐-๕% ภายในป ค.ศ. ๒๐๑๐  มีการเจรจาเปดเสรีดานการคาบริการใน ๗ สาขา (การขนสง
ทางทะเล การขนสงทางอากาศ การเงินการคลัง วิชาชีพธุรกิจ การกอสราง โทรคมนาคม และการทองเท่ียว)
เพ่ือใหประเทศสมาชิกเปดเสรีดานการบริการมากกวาท่ีผูกพันไวในกรอบ WTO ขณะนี้ อาเซียนไดเริ่มเจรจา
รอบใหมโดยมี เปาหมายใหการเปดเสรีครอบคลุมทุกสาขาการบริการ (รวม ๑๒ สาขา) ภายในป ค.ศ. ๒๐๒๐  
มีการรนเวลาการจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียน (AIA) จากเดิมป ค.ศ. ๒๐๑๐ เปนป ค.ศ. ๒๐๐๓ ซ่ึงมี
จุดประสงคเพ่ือจัดตั้งเขตการลงทุนอาเซียนท่ีมีความไดเปรียบและดึงดูดการลงทุนจากภายในและภายนอก
ภูมิภาค โดยครอบคลุมการลงทุนโดยตรงท้ังหมดยกเวนการลงทุนดานหลักทรัพย ท้ังนี้ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะตองเปดอุตสาหกรรม (Market Access) ในทุกสาขาท่ีไมมีการขอยกเวนไว และใหการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(National Treatment) แกนักลงทุนอาเซียน กลาวคือคนชาติของรัฐสมาชิกหรือนิติบุคคลของรัฐสมาชิก โดย
ทันทีสําหรับ ๗ ประเทศสมาชิก ท้ังนี้ความตกลง AIA มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ซ่ึงสําหรับ
อุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีการขอยกเวนชั่วคราว ประเทศสมาชิกจะตองยกเลิกภายในป ค.ศ. ๒๐๐๓ มีการ
กําหนดมาตรการเชื่อมโยงเสนทางถนนหลวง ๒๓ สาย สนามบินศุลกากร ๓๖ แหง และทาเรือ ๔๖ แหงท่ัว
ภูมิภาคใหอยูในระบบโครงขายการขนสงอาเซียน และจะมีการอนุญาตและอํานวยความสะดวกให
ผูประกอบการขนสงในแตละประเทศสามารถดําเนินการขนสงสินคาผานแดน (Goods in Transit) ท่ัวอาเซียน
ภายในปลายปนี้ โดยจะขยายไปถึงการขนสงขามแดน (Inter-state Transport) และการขนสงหลายรูปแบบ 
(Multi-modal Transport) ดวยในอนาคตอันใกลนี้  มีการใหสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรแกบริษัทตางๆ ใน
อาเซียนท่ีมีการแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ/สวนประกอบระหวางกันเพ่ือนําไปผลิตสินคาสําเร็จรูป/ก่ึงสําเร็จรูปตาม
โครงการความรวมมือทางอุตสาหกรรม (AICO) แลว ๔๐ โครงการ สวนใหญเปนโครงการผลิตรถยนตของ
บริษัทญี่ปุน 

การรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนดังกลาวขางตนมีผลในทางบวกตอการคาและการลงทุนอยาง
ชัดเจน โดยตลาดอาเซียนมีประชากรถึง ๕๐๐ ลานคน มีผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (GDP) รวมกันประมาณ 
๘๐๐ ลานดอลลารสหรัฐ สวนการคาภายในภูมิภาคได ขยายตัวจาก ๔๔ พันลานดอลลารสหรัฐในป ๒๕๓๖ 
(กอนความตกลง AFTA มีผลบังคับใช) เปน ๗๓.๔ พันลานดอลลารสหรัฐในป ๒๕๔๑ และมูลคาการลงทุนจาก
ตางชาติโดยเฉลี่ยตอปไดขยายตัวเชนกันจาก ๗.๘ พันลานดอลลารสหรัฐในชวงป ๒๕๒๙-๒๕๓๔ เปน ๒๒ 
พันลานดอลลารสหรัฐในชวงป ๒๕๓๖-๒๕๔๐ 

อยางไรก็ตาม ในระยะหลังมีปจจัยหลายประการท่ีสงผลกระทบตอกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ของอาเซียน อาทิการรับประเทศสมาชิกใหมซ่ึงทําใหตลาดของอาเซียนใหญข้ึนแตในขณะเดียวกันก็แบง
ออกเปน ๒ กลุม (two-tier) โดยปริยายเนื่องจากระดับการพัฒนาท่ีแตกตางกันมาก วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
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และการเงินในเอเชียก็ไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของทุกประเทศสมาชิกและตอขีดความสามารถในการ
ดําเนินโครงการท่ีตองใชเงินทุนจํานวนมากอีกท้ังถูกใชเปนขออางโดยภาคเอกชนในทองถ่ินใหมีการชะลอการ
เปดเสรีทางการคาสินคาและบริการดวย นอกจากนั้น ยังมีปจจัยอ่ืนๆ อาทิ ความพยายามท่ีจะใหมีการคารอบ
ใหมในกรอบ WTO การเรงเปดเสรีในกรอบ APEC และการท่ีจีนกลายเปนคูแขงสําคัญทางการคาและการ
ลงทุนของอาเซียนลาสุด มีบางประเทศท่ีเริ่มขอชะลอการลดภาษีศุลกากรสําหรับสินคาบางรายการในรายการ
ยกเวนการลดภาษีชั่วคราว (Temporary Exclusion List : TEL) ซ่ึงมีกําหนดจะตองนําเขาสูกระบวนการลด
ภาษีภายในป ค.ศ. ๒๐๐๐ นี้ และทยอยลดภาษีใหเหลือ ๐-๕% ภายในป ค.ศ. ๒๐๐๒ ตามพันธกรณีภายใต 
AFTA แลว โดยมาเลเซียขอชะลอการลดภาษีสําหรับสินคาชุดประกอบรถยนต (Completely Knocked-
Down: CKD) และรถยนตประกอบแลว (Completely Built-Unit: CBU) โดยอางวาอุตสาหกรรมรถยนตของ
มาเลเซียไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจจึงตองมีการปกปองไปอีกระยะหนึ่ง ซ่ึงไทยไดพยายาม
ขอใหมาเลเซียทบทวนทาทีดังกลาวมาโดยตลอดเพราะเห็นวาประเทศสมาชิกควรตองปฏิบัติตามพันธกรณี
อยางเครงครัดมิฉะนั้นจะเปนการสรางกรณีตัวอยางและสงผลกระทบตอภาพพจนและความนาเชื่อถือของ
อาเซียน นอกจากนั้น อินโดนีเซียและฟลิปปนสไดแจงวาจะขอชะลอการลดภาษีสําหรับสินคาน้ําตาล ซ่ึงอยูใน
รายการ TEL โดยจะขอโอนยายไปสูรายการสินคาออนไหว (sensitive list) แทนซ่ึงกําหนดจะตองเริ่มลดภาษี
ในชวงระหวางป ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๐๐๓ โดยทยอยการลดภาษีใหเหลือ ๐-๕% ภายในป ค.ศ. ๒๐๑๐ 
ความรวมมือดานสังคม 

ความรวมมือดานสังคมของอาเซียนในปจจุบันมีความหลากหลายมาก รวมถึงการพัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีและการรณรงคตอตานยาเสพติดเปนตน 
อยางไรก็ตาม ทามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีรวดเร็วสืบเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน กอรปกับคานิยม
ของประชาชนท่ัวภูมิภาคท่ีเริ่มมีความคาดหวังในเรื่องประชาธิปไตยและสิทธิข้ันพ้ืนฐานอ่ืนๆ มากข้ึน ตลอดจน
ผลกระทบจากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจท่ีไดสรางปญหาการวางงานและความยากจนท่ีขยายชองวางระหวาง
คนรวยกับคนจนมากยิ่งข้ึน อาเซียนจึงไดเริ่มใหความสําคัญลําดับตนตอการรวมมือเพ่ือเสริมสรางความม่ันคง
ทางสังคมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ทิศทางในอนาคต 

เพ่ือให ASEAN สามารถเผชิญกับสิ่งทาทายตางๆ ดังกลาวขางตนและในขณะเดียวกันเพ่ือเปนการ
เสริมสรางรากฐานแหงความรวมมือของประเทศในภูมิภาคในกรอบอาเซียน อาเซียนจําเปนตองผลักดันความ
รวมมือในสาขาตางๆ ใหมีความกาวหนาข้ึนและตอบสนองตอความตองการท่ีแทจริงของประชาชน จึงไดให
ความสําคัญในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

เสริมสรางบทบาทของเวทีการประชุมอาเซียนวาดวยความรวมมือดานการเมืองและความม่ันคงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกใหเปนกลไกปองกันแกไขความขัดแยงในภูมิภาค ตลอดจนพัฒนา บทบาทและการมี
สวนรวมของอาเซียนในการแกไขปองกันปญหาหรือสถานการณในภูมิภาคไดอยางทัน เหตุการณ ซ่ึงในเรื่องนี้ 
ไทยไดเสนอใหมีการจัดตั้งกลุมผูประสานงานอาเซียน (ASEAN Troika) เพ่ือเปนแกนนําในการสงเสริมให
อาเซียนสามารถเผชิญสิ่งทาทาย ตาง ๆ ไดอยางทันทวงทีผลักดันการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก
อาเซียนเพ่ือขยายการคาภายใน ภูมิภาคและชักจูงการลงทุนจากตางชาติ ซ่ึงหมายความวาจะตองมีการปฏิบัติ
ตามพันธกรณีภายใตความตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนอยางตอเนื่อง และตองมีการพิจารณาแนวทางความ
รวมมือรูปแบบใหมๆ ท่ีจะใชเปนพ้ืนฐานของความรวมมืออาเซียนตอเนื่องจากท่ีมีการจัดตั้ง AFTA และ AIA 
แลวในอีก ๒-๓ ปขางหนา ซ่ึงในเรื่องนี้ อาจรวมถึงการเปดเสรีเต็มรูปแบบสําหรับสินคาบางรายการท่ีอาเซียนมี



๓๔ 

 

ขีดความสามารถในการแขงขันสูงระดับโลก (ASEAN Product Community) และการเปดเสรีทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิคสภายใน อาเซียน เปนตน 

เสริมสรางการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศ/กลุมประเทศนอกภูมิภาคเพ่ิมเติมจากกรอบ APEC 
และกับสหภาพยุโรปในกรอบ ASEM โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศในเอเชียตะวันออกในกรอบ ASEAN+๓: 
East Asia Cooperation ซ่ึงเปนดําริจากท่ีประชุมสุดยอดระหวางผูนําอาเซียนและผูนําจีน ญี่ปุนและเกาหลีใต 
เม่ือเดือนพฤศจิกายน ศกนี้ และการพัฒนาความรวมมือกับเขตเศรษฐกิจอ่ืนๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจระหวาง
ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (CER) และกลุมประเทศละตินอเมริกา เปนตน 

เรงรัดความรวมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศลุมน้ําโขง โดยรณรงคใหชวงระหวางปค.ศ. 
๒๐๐๐-๒๐๑๐ เปนทศวรรษแหงความรวมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศในลุมน้ําโขง เพ่ือยกระดับชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนในประเทศสมาชิกใหมและสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเหลานี้ให
สอดคลองกับตลาดของอาเซียน ท้ังนี้ โดยระดมความรวมมือจากประเทศนอกภูมิภาค องคการระหวาง
ประเทศและภาคเอกชนดวย 

รวมกันเสริมสรางโครงขายรองรับทางสังคม (Social Safety Nets) เพ่ือเปนมาตรการเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยมุงเนนการขจัดความยากจน การเพ่ิมการจางงานท่ีมีผลผลิตท่ีสูงข้ึน และการคุมครองกลุม
ผูดอยโอกาสในสังคม ท้ังนี้ โดยระดมความรวมมือและการสนับสนุนจากตางประเทศ องคการระหวางประเทศ 
และองคการท่ีมิใชของรัฐบาลดวย 

เรงกําหนดแผนงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระดับภูมิภาคท่ีมุงเนนการพัฒนา
ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพ่ือสามารถปรับตัวเขากับวิทยาการสมัยใหมและสภาพทางเศรษฐกิจ
ตลอดจนความตองการของภาคธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ โดยการรวมมือกับประเทศท่ีสามใน
ลักษณะของความรวมมือทวิภาคี ความรวมมือในกรอบเหลี่ยมเศรษฐกิจตางๆ ตลอดจนความรวมมือสามเสา 
นอกจากนั้น ตองมีการรวมมือดานการศึกษาในระดับภูมิภาคอยางเปนรูปธรรม อาทิ การจัดทําเครือขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) เพ่ือเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยของ ภูมิภาค และการ
พิจารณาจัดตั้งมหาวิทยาลัย ASEAN Virtual University เพ่ือสงเสริมการรวมกลุมของมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยโดยใชอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลอ่ืนๆ 

ตลอด ๓๓ ป ท่ีผานมา อาจกลาวไดวาอาเซียนไดวิวัฒนาการมาจากสภาวะความจําเปนทางการเมือง
เพ่ือเปนเวทีความรวมมือในการเสริมสรางสันติภาพและความม่ันคงใหบังเกิดข้ึนในภูมิภาค โดยตอมาอีกระยะ
หนึ่งเม่ือสถานการณทางการเมืองและความม่ันคงเริ่มพัฒนาไปในทางท่ีดีข้ึน อาเซียนก็ไดมุงเนนความสนใจไปสู
ความรวมมือทางเศรษฐกิจมากข้ึนโดยมีการจัดตั้ง AFTA เพ่ือนําไปสูการรวมตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิกในสภาวะท่ีการแขงขันทางการคาระหวางประเทศทวีความรุนแรงข้ึน โดยจนถึงปจจุบัน ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจของอาเซียนไดขยายเพ่ิมข้ึนท้ังในเชิงกวางและเชิงลึก และขณะนี้ อาเซียนไดเริ่มใหความสนใจ
มากข้ึนท่ีจะรวมมือเพ่ือการพัฒนาสังคมและปรับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน และกําลังจะหาทางพัฒนา
ความรวมมือในเชิงคุณภาพเพ่ือใหทุกฝายและสังคมทุกระดับมีจิตสํานึกของความเปนประชาคมอาเซียนมาก
ยิ่งข้ึน โดยใหอาเซียนเปนองคกรการท่ีสามารถเขาถึงและตอบสนองความตองการของประชาชนในภูมิภาคนี้ 

 
 
 
 
 



๓๕ 

 

หนวยการเรียนรูรายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ๙ 
หนวยการเรียนรูท่ี  ๔       เรื่องบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม  

ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๓        กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี  ๑  เวลา     ๔    ช่ัวโมง 
ผูสอน  .......................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 
 
๑.  ผลการเรียนรู 
 ๑.๑  อธิบายบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมืองและดาน
เศรษฐกิจ 
 ๑.๒  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนอาเซียน 
 ๑.๓  มีเจตคติตอการทํางานกลุมและ สามารถปรับตัวในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
            ประเทศไทยถือไดวา เปน ๑ ใน ๕ ประเทศผูกอตั้งอาเซียน ท่ีมีบทบาทสําคัญตลอดระยะเวลา ๔๐ 
ปท่ีผานมา ดังนั้นบทบาทของอาเซียนในเวทีการคาโลก จะพัฒนาไปในทิศทางใด ก็ข้ึนอยูกับวิสัยทัศนของ
ประเทศไทยเปนสําคัญ 
            ประเทศไทยกําลังจะไดเปนประธานอาเซียนตอจากสิงคโปร (ตั้งแตวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ไปจนกระท่ังสิ้นป พ.ศ. ๒๕๕๒) นับเปนโอกาสสําคัญของประเทศไทย ท่ีจะผลักดันใหการสรางประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ใหมีความกาวหนาสรางประโยชนแกประเทศสมาชิกท้ัง
ปวง 
๓.  สาระการเรียนรู 
 ๓.๑  ความรู 
  ๓.๑.๑  บทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมืองและดาน
เศรษฐกิจ 
 ๓.๒  ทักษะ/กระบวนการ 
                   กระบวนการกลุมและสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได   กระบวนการวิเคราะหแกปญหา    
กระบวนการสํารวจ  การสืบคน  กระบวนการนําเสนอขอมูล  กระบวนการใชเทคโนโลยี 
 ๓.๓  คุณลักษณะ 
  ๓.๓.๑ มีวินัย    

๓.๓.๒ ใฝเรียนรู   
๓.๓.๓ มุงม่ันในการทํางาน   
๓.๓.๔ มีจิตสาธารณะ 
๓.๓.๕ สํานึกในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
๔.๑  ความสามารถในการส่ือสาร 
๔.๒  ความสามารถในการคิด 

- ทักษะการคิดวิเคราะห 
- ทักษะการคิดแกปญหา 



๓๖ 

 

-  ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
๔.๓  ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 

- กระบวนการปฏิบัติ 
- กระบวนการทํางานกลุม 

๔.๔  ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

- กระบวนการสืบคนขอมูล 
๕.  การประเมินรวบยอด 
 ช้ินงาน/ภาระงาน 
 ๕.๑  ชิ้นงาน/ภาระงานระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๕.๑.๑  ใบงาน 
 ๕.๒  ชิ้นงาน/ภาระงานรวบยอด 
  ๕.๒.๑  รายงาน  เรื่อง  บทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดาน
การเมืองและดานเศรษฐกิจ 
๖.  การวัดและประเมินผล 
 ๖.๑  การวัดและประเมินผลกอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๑.๑  นักเรียนแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคม
และวัฒนธรรม ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ 

๖.๒  การวัดและประเมินผลระหวางจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๒.๑  ใบงานท่ี  ๔.๑  เรื่อง  บทบาทของประเทศในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม 
  ๖.๒.๒  ใบงานท่ี  ๔.๒  เรื่อง  บทบาทของประเทศในอาเซียนดานการเมืองและความม่ันคง 
  ๖.๒.๓  ใบงานท่ี  ๔.๓  เรื่อง  บทบาทของประเทศในอาเซียนดานเศรษฐกิจ 
  ๖.๒.๔  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 ๖.๓  การวัดและประเมินผลเม่ือส้ินสุดกิจกรรมการเรียนรู 
  ๖.๓.๑ นักเรียนแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคม
และวัฒนธรรม ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ 
๗.  กิจกรรมการเรียนรู 
ช่ัวโมงท่ี ๑-๒ 
 ๑.   นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและ
วัฒนธรรม ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ  จํานวน  ๑๐  ขอ 
 ๒.  แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 ๓.  นักเรียนดูภาพเก่ียวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมือง
และดานเศรษฐกิจ  และรวมสนทนาซักถามเก่ียวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและ
วัฒนธรรม ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ   
 ๔.  นักเรียนรวมกลุมกันกลุมละ  ๖  คน  โดยคละเด็กเกง  ปานกลางคอนขางเกง  ปานกลางคอนขาง
ออน  และเด็กออน  และใหนักเรียนในกลุมจับคูกัน  เปน  ๓  คู  ชวยกันศึกษาหาความรูจากใบความรู  และ
ทําใบงานตอไปนี้ 
  คูท่ี  ๑  ใบงานท่ี  ๔.๑  เรื่อง  บทบาทของประเทศในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม 
  คูท่ี  ๒  ใบงานท่ี  ๔.๒  เรื่อง  บทบาทของประเทศในอาเซียนดานการเมืองและความม่ันคง 



๓๗ 

 

  คูท่ี  ๓  ใบงานท่ี  ๔.๓  เรื่อง  บทบาทของประเทศในอาเซียนดานเศรษฐกิจ 
 ๕.  นักเรียนแตละคูชวยกันทําใบงานเสร็จแลวใหทบทวนตรวจสอบความถูกตอง  และผลัดกันเลาให
เพ่ือนคูอ่ืน ๆ  ฟง  ซักถามความเขาใจกันทุกคน 
 ๖.  นักเรียนแตละกลุมออกไปนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
 ๗.  มอบหมายใหนักเรียนแตละกลุม  ไปศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม  จากหนังสือพิมพ  อินเตอรเน็ต  
หนังสือในหองสมุด  ในเรื่องเก่ียวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดาน
การเมืองและดานเศรษฐกิจ  มาลวงหนา 
ช่ัวโมงท่ี ๓-๔ 
 ๑.  สนทนาซักถามเก่ียวกับความพรอมจากการไปศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมในเรื่องเก่ียวกับบทบาทของ
ประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ   
 ๒.  นักเรียนแตละกลุมนําความรูท่ีไดไปศึกษาหาความรูมาชวยกันวิเคราะห เรียบเรียง แลวเขียนเปน
รูปเลมรายงาน 
 ๓.  นักเรียนแตละกลุมผลัดกันนําเสนอรายงานหนาชั้นเรียน  และใหเพ่ือนกลุมอ่ืนใหขอเสนอแนะ
และประเมินผล  การนําเสนอ ดังนี้ 
    กลุมท่ี ๑  นําเสนอรายงาน กลุมท่ี ๒  ทําหนาท่ีประเมินและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี ๒  นําเสนอรายงาน กลุมท่ี ๓  ทําหนาท่ีประเมินและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี ๓ นําเสนอรายงาน กลุมท่ี ๔  ทําหนาท่ีประเมินและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี ๔ นําเสนอรายงาน กลุมท่ี ๕  ทําหนาท่ีประเมินและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี ๕ นําเสนอรายงาน กลุมท่ี ๖  ทําหนาท่ีประเมินและใหขอเสนอแนะ 
    กลุมท่ี ๖ นําเสนอรายงาน กลุมท่ี ๑  ทําหนาท่ีประเมินและใหขอเสนอแนะ 
 ๒.  เปดโอกาสใหนักเรียนในหองอภิปรายซักถามขอสงสัยกลุมท่ีนําเสนอรายงานอยางกวางขวาง  
โดยมีผูสอนเปนผูชวยชี้แนะเพ่ิมเติม 
 ๓.  นักเรียนและครูชวยกันสรุปสาระสําคัญ  
 ๔.  นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง บทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและ
วัฒนธรรม ดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ จํานวน  ๑๐  ขอ 
๘.  ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

๘.๑  ส่ือการเรียนรู 
  ๘.๑.๑  ใบความรู  เรื่อง  บทบาทของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดาน
การเมืองและดานเศรษฐกิจ 
  ๘.๑.๒  ใบงานท่ี  ๔.๑  เรื่อง  บทบาทของประเทศในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม 
  ๘.๑.๓  ใบงานท่ี  ๔.๒  เรื่อง  บทบาทของประเทศในอาเซียนดานการเมืองและความม่ันคง 
  ๘.๑.๔  ใบงานท่ี  ๔.๓  เรื่อง  บทบาทของประเทศในอาเซียนดานเศรษฐกิจ 
 ๘.๒  แหลงการเรียนรู 
  ๘.๒.๑  หองสมุด 
  ๘.๒.๒  แหลงขอมูลสารสนเทศ 
   www.aseansec.org   www.mfa.go.th 
   www.๑๔thaseansummit.org            http://th.wikipedia.org 
 

http://www.aseansec.org/
http://www.mfa.go.th/
http://www.14thaseansummit.org/
http://th.wikipedia.org/


๓๘ 

 

ภาคเรียนท่ี ๒ 
 

คําอธิบายรายวิชาเพ่ิมเติมอาเซียนศึกษา ๑๐     
รหัสวิชา  ส ๒๒๒๐๔                                กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒    (ภาคเรียนท่ี ๒)     เวลา     ๒๐     ช่ัวโมง        จํานวน     ๐.๕     หนวยกิต 
 
            ศึกษาประวัติความเปนมา  องคประกอบของประเทศรวมเจรจา  ท่ีมีผลกระทบตอประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย 
 โดยการบูรณาการ กระบวนการกลุม  กระบวนการทํางาน  กระบวนการพัฒนาคานิยม  กระบวนการ
คิดวิเคราะห  สังเคราะห กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดย
ใชสื่อเทคโนโลยี 
   เพ่ือใหเกิดคานิยม ตระหนัก เจตนคติในการเปนสมาชิกท่ีดี การเขามามีสวนรวมเปนสวนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียน รูแนวโนมทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางประชาสังคมวัฒนธรรม ปรับตนในการเปนพลเมืองท่ี
ดีภายใตกฎบัตรของอาเซียนสามารถดํารงชีวิตในยุคโลกาภิวัฒนไดอยางเหมาะสม  
 
ผลการเรียนรู   
          ๑.  มีความรูเขาใจ  วิเคราะหการดําเนินงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community-AEC) เพ่ือใหภูมิภาคอาเซียนมีความม่ันคง ม่ังค่ัง และสามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได  
          ๒. มีความรูเขาใจ วิเคราะหการดําเนินงานประชาสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community-ASCC) เพ่ือใหภูมิภาคอาเซียนอยูรวมกันในสังคมท่ีเอ้ืออาทร ประชากรมีสภาพความเปนอยูท่ี
ดี ไดรับการพัฒนาในทุกดานและมีความม่ันคงทางสังคม (social security)  
           ๓.  มีความรูเขาใจ ความเปนมาเขตการคาเสรีอาเซียนและ หลักการ เหตุผลของประเทศคูเจรจาใน
ความสัมพันธท่ีดีตอกลุมอาเซียน 
           ๔.  มีความรูเขาใจ ตระหนัก ตอการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบสามารถปรับตนเองดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไทย ประชาคมอาเซียน  และสังคมโลกไดอยางมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

โครงสรางรายวิชาเพ่ิมเติม  อาเซียนศึกษา ๑๐         
รหัสวิชา  ส ๒๒๒๐๔                                 กลุมสาระการเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                                                                   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒          (ภาคเรียนท่ี๒)           เวลา   ๒๐   ช่ัวโมง      จํานวน    ๐.๕   หนวยกิต 
 

หนว
ยท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรู 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบ

ยอด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก/
สัดสวน
ของ

คะแนน 

ช้ินงาน
/ภาระ
งาน
รวบ
ยอด 

ปฐม 
นิเทศ 

ขอตกลงของเรา 
 

๑.  บอกผลการเรียนรูรายวิชา
เพ่ิมเติม 
๒.  อภิปรายกระบวนการเรียน
การสอนเพ่ือประกอบการสอน
แบบตาง ๆ   
๓.  อภิปรายการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

๑.  คําอธิบายรายวิชา
เพ่ิมเติม 
๒.  ผลการเรียนรูรายวิชา
เพ่ิมเติม 
๓.  กระบวนการเรียนการ
สอน 
๔.  แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู 

๑ - - 

๑ เรื่องราวของ
ชาวอาเซียน 

๑.  อธิบายความเปนมาและ
การกอตั้งอาเซียน 
๒.  บอกเปาหมาย และวัตถุ 
ประสงคของการกอตั้งอาเซียน 
๓.  บอกชื่อประเทศสมาชิกและ  
ประเทศคูเจรจาของกลุม
ประเทศอาเซียน 
๔.  บอกลักษณะธงอาเซียน  
และสัญลักษณของประเทศใน
กลุมอาเซียน 
๕. อธิบายลักษณะกฎบัตร
อาเซียน 

๑.  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับ
อาเซียน 
- ความเปนมา/การกอตั้ง 
-. เปาหมายและ
วัตถุประสงคของการกอตั้ง
อาเซียน 
- ประเทศสมาชิกและ 
ประเทศคูเจรจา 
-ธงอาเซียน  และสัญลักษณ
ของประเทศในกลุมอาเซียน 
- กฎบัตรอาเซียน 

๔ ๑๕ ใบงาน 
แผนพับ 

๒ สภาพความ
เปนอยูของชาว
อาเซียน 

๖. บอกสภาพทางภูมิศาสตร
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๗.  อธิบายสภาพทางสังคม  

และวัฒนธรรมของประเทศ 
สมาชิกอาเซียน 
๘.  อธิบายสภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๙.  วิเคราะหสภาพทาง
การเมืองการปกครองของ 

๒.สภาพความเปนอยูของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
-สภาพทางภูมิศาสตรของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
- สภาพทางสังคมและ

วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

- สภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

๕ ๑๕ โครงงา
น 



๔๐ 

 

หนว
ยท่ี 

ช่ือหนวยการ
เรียนรู 

ผลการเรียนรู 
สาระสําคัญ/ความคิดรวบ

ยอด 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

น้ําหนัก/
สัดสวน
ของ

คะแนน 

ช้ินงาน
/ภาระ
งาน
รวบ
ยอด 

  ประเทศสมาชิกอาเซียน - ลักษณะการเมืองการ
ปกครองของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

   

   สอบกลางภาค ๑ ๑๐  
๓ บทบาทหนาท่ี

ของประชาคม
อาเซียนใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียง
ใตและเวทีโลก 

๑๐. วิเคราะหบทบาทหนาท่ี
ของประชาคมอาเซียนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต และเวทีโลก 

 

๓.บทบาทหนาท่ีของ
ประชาคมอาเซียนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเวทีโลก 
 

๔ ๑๕ ใบงาน 
 

๔ บทบาทหนาท่ี
ของประเทศ

ไทยใน
ประชาคม

อาเซียนดาน
สังคมและ

วัฒนธรรม ดาน
การเมือง  และ
ดานเศรษฐกิจ 

๑๑.วิเคราะหบทบาทหนาท่ีของ 
ประเทศไทยในประชาคม

อาเซียนดานสังคมและ
วัฒนธรรม ดานการเมืองและ
ดานเศรษฐกิจ 

๑๒.  มีความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย  และความเปน
ประชาคมอาเซียน 
๑๓.  เจตคติตอการทํางานกลุม
และ สามารถปรับตัวในการอยู
รวมกันอยางสันติสุข 

๔. บทบาทหนาท่ีของ
ประเทศไทยในอาเซียนดาน
สังคมและวัฒนธรรม ดาน
การเมือง  และดาน
เศรษฐกิจ 

๔ ๑๕ รายงาน 

   สอบปลายภาค ๑ ๒๐  
   จิตพิสัย  ๑๐  

รวมคะแนนปลายภาค ๒๐ ๑๐๐  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

หนวยการเรียนรู รายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ๑๐ 
หนวยการเรียนรูปฐมนิเทศ  เรื่องขอตกลงของเรา 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๔       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี  ๒  เวลา     ๑    ช่ัวโมง 
ผูสอน  .......................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 

 
๑.  ผลการเรียนรู 

  ๑.  บอกผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๑๐ ได 
             ๒.  อภิปรายกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือประกอบการสอนแบบตาง ๆ ได 

        ๓.  อภิปรายการวัดและประเมินผลการเรียนได 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

              ๑.  คําอธิบายรายวิชาอาเซียนศึกษา ๑๐ 
              ๒.  ผลการเรียนรูรายวิชาอาเซียนศึกษา ๑๐ 
              ๓.  กระบวนการเรียนการสอน 

         ๔.  แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู 
๓.  สาระการเรียนรู 
       ความรู 

- คําอธิบายรายวิชา 

- ระเบียบ และหลักการปฏิบัติการเรียน ในรายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ๔   ส ๒๒๒๐๔ 
       ทักษะ/กระบวนการ 
       -     กระบวนสรางความเขาใจในการเรียนการสอน 
        คุณลักษณะ 

- มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม ประชาคมอาเซียนศึกษา ๔  ส ๒๒๒๐๔ ปฏิบัติตาม
กระบวนจัดการเรียนการสอน 

 
4. สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

๑. ความสามารถในการสื่อสาร(ภาษาอังกฤษ) 

๒. ความสามารถคิด 
๓. ความสามารถในการแกปญหา 
๔. ความสามารถในใชเทคโนโลยีในการศึกษา 
 

5. การประเมินรวบยอด 
ช้ินงานหรือภาระงาน 
  -  แนวทาง และระเบียบหลักการปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

6. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
-  ทดสอบ 

             -  การทําใบงาน 



๔๒ 

 

            -   สงรายงาน  โครงงาน 
            -   สงผลการวิเคราะห 
            -   การรายงานหนาหอง 
             -  เวลาในการเรียน 

7. กิจกรรมการเรียนรู 
-  สอนแบบบรรยาย  โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการกลุม 

             -  จดบันทึกแนวทาง และระเบียบหลักการเรียนเพ่ือนําไปปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา
เพ่ิมเติม 
                 ประชาคมอาเซียนศึกษา ๑๐   ส ๒๒๒๐๔ 
 
       ๘.   ส่ือ แหลงการเรียนรู 
             -  โปรเจ็คเตอร 
             -  เครื่องฉายวีดิทัศน 
              
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

 

หนวยการเรียนรู รายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ๑๐ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๑  เรื่องเรื่องราวของชาวอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๔       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี  ๒    เวลา     ๕    ช่ัวโมง 
ผูสอน  ..............................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 

 
๑. ผลการเรียนรู 

      ๑.  อธิบายความเปนมาและการกอตั้งอาเซียน  
                ๒.  บอกเปาหมาย และวัตถุ ประสงคของการกอตั้งอาเซียน ได 
                ๓.  บอกชื่อประเทศสมาชิกและ  ประเทศคูเจรจาของกลุมประเทศอาเซียน ได 
                ๔.  บอกลักษณะธงอาเซียน  และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน ได 

           ๕.  อธิบายลักษณะกฎบัตรอาเซียน ได 
 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

              ๑.  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน 
              ๒.  ความเปนมา/การกอตั้ง 
              ๓.  เปาหมายและวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 
              ๔.  ประเทศสมาชิกและ ประเทศคูเจรจา 
              ๕.  ธงอาเซียน  และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 

         ๖.  กฎบัตรอาเซียน 
       
๓.  สาระการเรียนรู 
       ความรู 

     ๑. ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียน 
     ๒. รูความเปนมาของอาเซียน 

- เปาหมายวัตถุประสงคของการกอตั้งอาเซียน 

- ประเทศสมาชิก 

- ประเทศคูเจรจา 
- ธงอาเซียน  

- ธง และสัญลักษณของประเทศในกลุมอาเซียน 
       ทักษะ/กระบวนการ 

- กระบวนการสืบคน 
- กระบวนการกลุม  

        คุณลักษณะ 
              -   มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยความ
สนุกสนาน 



๔๔ 

 

 
 
     ๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
          -   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
          -   มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุม 
          -   มีความสามารถในการสื่อสาร 
 

๕. การประเมินรวบยอด 
ช้ินงานหรือภาระงาน 

               -  ภาพสัญลักษณอาเซียนติดบอรด 
               -  ภาพธงชาติ  ๑๐  ประเทศ  และธงสัญลักษณอาเซียนติดบอรด 
               -  ภาพผูนําในกลุมประชาคมอาเซียน  ๑๐  ประเทศ  และประเทศคูเจรจา  ๓  ประเทศ 
               -  Power Point  เรื่อง  ความรูเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียน 

     ๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
     -  ขอทดสอบกอนเรียน 

               -  การทําใบงาน 
      ๗. กิจกรรมการเรียนรู 

    -  สอนแบบบรรยาย  โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการกลุม 
 ๘.   ส่ือ แหลงการเรียนรู 

             -  วีดีทัศน  เรื่อง  ความรูเก่ียวกับกลุมประเทศอาเซียน 
             -  เครื่องฉายวีดีทัศน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 

หนวยการเรียนรู รายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ๑๐ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๒  เรื่อง สภาพความเปนอยูของชาวอาเซียน 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๔       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา     ๖    ช่ัวโมง 
ผูสอน  ..............................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 
 

๑. ผลการเรียนรู 
              ๑.  บอกสภาพทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียนได 
              ๒.  อธิบายสภาพทางสังคม  และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนได 
              ๓.  อธิบายสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน ได 

         ๔.  วิเคราะหสภาพทางการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียนได 
 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

            ๑.  สภาพความเปนอยูของประเทศสมาชิกอาเซียน 
            ๒.  สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
            ๓.  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
            ๔.  สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 

     ๕.  ลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 
๓.  สาระการเรียนรู 
       ความรู 

     ๑. ความรูเก่ียวกับประเทศในประชาคมอาเซียน ๑๐  ประเทศ 
                        -  สภาพความเปนอยูของประเทศสมาชิกอาเซียน 
                       -  สภาพทางภูมิศาสตรของประเทศสมาชิกอาเซียน 
                       -  สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
                       -  สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน 

                  -  ลักษณะการเมืองการปกครองของประเทศสมาชิกอาเซียน 
       ทักษะ/กระบวนการ 

- กระบวนการสืบคน 

- กระบวนการกลุม  
        คุณลักษณะ 
              -   มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยความ
สนุกสนาน 
๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
     -  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
    -  มีความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
 



๔๖ 

 

    -  มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุม 
    -  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
5. การประเมินรวบยอด 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
             -  ภาพประชาชน และความเปนอยูของประเทศประชาคมอาเซียน  ๑๐  ประเทศ ติดบอรด 
             -  ใบความรู เรื่อง สภาพความเปนอยูของชาวอาเซียน 
             -  แบงกลุม มอบหมายงาน ใหจัดทํารายงาน โครงงาน ประเทศในประชาคมอาเซียน 
             -  ตัวแทนรายงานหนาชั้น 
             -  วีดีทัศน เรื่อง เก่ียวกับสภาพความเปนอยูทางภูมิศาสตร  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม   
                                        และการปกครองของประเทศในประชาคมอาเซียน  ๑๐  ประเทศ 

6. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
-  ขอทดสอบกอนเรียน 

             -   การทําใบงาน 
             -   รายงาน โครงงาน 

7. กิจกรรมการเรียนรู 
-  สอนแบบบรรยาย  โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการกลุม 

 
       ๘.   ส่ือ แหลงการเรียนรู 
             -  วดีีทัศน  เรื่อง  เก่ียวกับสภาพความเปนอยูทางภูมิศาสตร  สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม   
                 และการปกครองของประเทศในประชาคมอาเซียน  ๑๐  ประเทศ 
             -  เครื่องฉายวีดีทัศน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

หนวยการเรียนรู รายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ๑๐ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๓  เรื่อง บทบาทหนาท่ีของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๔       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา     ๔    ช่ัวโมง 
ผูสอน  ..............................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 

 
๑. ผลการเรียนรู 

-  วิเคราะหบทบาทของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก ได 
๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 

    -  บทบาทของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 
๓.  สาระการเรียนรู 
       ความรู 
                -  ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

และเวทีโลก 
       ทักษะ/กระบวนการ 

- กระบวนการสืบคน 

- กระบวนการกลุม  
        คุณลักษณะ 
              -   มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยความ
สนุกสนาน 

 
๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
      -  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
      -  มีความสามารถในการใชเทคโนโลย ี
      -  มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุม 
      -  มีความสามารถในการสื่อสาร 
 
5. การประเมินรวบยอด 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
    -   บันทึกผลการวิเคราะห เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 

                  -  ชมวีดีทัศน เรื่อง  เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชีย
 ตะวันออกเฉียงใตและเวทีโลก 

 -  ศึกษาใบความรู เรื่อง บทบาทหนาท่ีของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและเวทีโลก 

 
 



๔๘ 

 

6. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
   -  ตรวจขอทดสอบกอนเรียน 

             -   ตรวจใบงาน 
             -   สังเกตการรายงานผลการวิเคราะห 
 

7. กิจกรรมการเรียนรู 
-  สอนแบบบรรยาย  โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการกลุม 

 
       ๘.   ส่ือ แหลงการเรียนรู 
              -  วีดีทัศน  เรื่อง  เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 และเวทีโลก 
    -  ใบความรู เรื่อง บทบาทหนาท่ีของประชาคมอาเซียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
       และเวทีโลก 

             -  เครื่องฉายวีดีทัศน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

หนวยการเรียนรู รายวิชาเพ่ิมเติม อาเซียนศึกษา ๑๐ 
หนวยการเรียนรูท่ี ๔  เรื่อง บทบาทหนาท่ีของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดานสังคม

และวัฒนธรรมดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ 
รหัสวิชา ส ๒๒๒๐๔       กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ช้ัน  มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒        เวลา     ๔    ช่ัวโมง 
ผูสอน  ..............................................        สอนวันท่ี...........เดือน.........................................พ.ศ................. 

 
๑. ผลการเรียนรู 

    ๑.  วิเคราะหบทบาทหนาท่ีของประเทศไทยในอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมือง 
      และดานเศรษฐกิจ ได 

               ๒.   มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  และความเปนประชาคมอาเซียน 
               ๓.   มีเจตคติตอการทํางานกลุมและ สามารถปรับตัวในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

๒.  สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด 
    -  บทบาทหนาท่ีของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม ดานการเมือง   
                   และดานเศรษฐกิจ 

๓.  สาระการเรียนรู 
       ความรู 

               -  ความรูเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดานสังคมและวัฒนธรรม  
                  ดานการเมือง  และดานเศรษฐกิจ 

       ทักษะ/กระบวนการ 

- กระบวนการสืบคน 

- กระบวนการกลุม  
        คุณลักษณะ 
              -   มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตั้งใจเรียน ปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอน ดวยความ
สนุกสนาน 
๔.  สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 
   -  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
  -  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
   -  มีความสามารถในการใชทักษะชีวิต  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการกลุม 
   -  มีความสามารถในการสื่อสาร 
๕. การประเมินรวบยอด 

ช้ินงานหรือภาระงาน 
-  รายงานผลการวิเคราะห เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดาน
สังคมและวัฒนธรรม  ดานการเมือง  และดานเศรษฐกิจ 
-  วีดีทัศน เรื่อง  เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดานสังคม 
   และวัฒนธรรม ดานการเมือง  และดานเศรษฐกิจ 
 
 



๕๐ 

 

๖. การประเมินผล/เกณฑการประเมิน 
           -   ขอทดสอบกอนเรียน 

                      -   การทําใบงาน 
                     -   รายงานผลการวิเคราะห  

๗. กิจกรรมการเรียนรู 
-  สอนแบบบรรยาย  โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ กระบวนการกลุม 

 
       ๘.   ส่ือ แหลงการเรียนรู 
             -  ใบความรู  เรื่อง  เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดานสังคม 

และวัฒนธรรม ดานการเมือง  และดานเศรษฐกิจ 
              -  วีดีทัศน   เรื่อง  เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนดานสังคม 

และวัฒนธรรม ดานการเมือง  และดานเศรษฐกิจ 
             -  เครื่องฉายวีดีทัศน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 

บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๓๑ กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๕๑. 

กระทรวงศึกษาธิการ. แนวปฏิบัติการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู สํานักวิชาการและมาตรฐาน 
การศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ 
ไทยจํากัด, ๒๕๕๒. 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานีเขต ๑ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,  
 กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (World class Standard  
          School) โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีพุทธศักราช, ๒๕๕๓. 

สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน,  
 กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือดําเนินงานโครงการพัฒนาสูประชาคมอาเซียน Spirit of  
          ASEAN ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเปนศูนยกลางการศึกษาในภูมิภาค (Education  
          Hub). ๒๕๕๓. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๒ 

 

คณะจัดทําเอกสาร 
 

ท่ีปรึกษา  
๑. นายประพฤทธิ์    สุขใย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑                          
๒. นางสาวสมพิศ  รัตนสุวรรณ ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  ผูอํานวยการงานนิเทศและประเมินผลการศึกษา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
๓. นายวุฒิศักดิ์  สังเวียนวงษ       ศึกษานิเทศกชํานาญการ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
๔.นายปรีชา  สุขเกษม ศึกษานิเทศกชํานาญการ   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ 
๕. นางอนงค  รอดแสน             ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๒ 
ผูจัดทําเอกสาร  
๑. นายสุรินทร  เนียมแกว          ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนดานแมคํามัน 
๒. นางลัฐิกา  ผาบไชย              ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๓. นางรําพึง  ออนอุระ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๔. นางมาลัย  คุมผล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๕. นางระพี  คลายจินดา ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๖. นางกรกนก  มณีรัตน ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๗. นางจิดาภา  วงคยิ้มใย ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๘. นายชูชาติ  ออนอุระ ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๙. นายโกวิทย จันทรแจมศรี ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๐. นางรัชนีกร  แกวกูล ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๑. นายจํารัส  ผาเจริญ ครูชํานาญการ  โรงเรียนดานแมคํามัน   
๑๒. นายอํานวย  คําศรี ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๓. นายธวชัชัย  สุโสม ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๔. นายนิวัตร จอมภา ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๕. นายวาด  ปานอินทร ครูชํานาญการ โรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๖. นายดํารง  ท่ังม่ังมี ครูชํานาญการพิเศษ ชวยราชการโรงเรียนดานแมคํามัน 
๑๗. นายกวี  พุฒโต ครูชํานาญการพิเศษ ชวยราชการโรงเรียนดานแมคํามัน 

  
 

 
 
 
 



๕๓ 

 

 


